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Komplexný učebný plán FLOW 

 

Sloboda učiť sa počas cestovania – Učiť sa pri spoznávaní sveta 
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Úvod 

Sme v neustálom pohybe, rovnako ako aj svet a naše vedomosti. Práve preto je veľmi dôležité pripraviť novú 

generáciu na život, v ktorom cestovanie neznamená len dopravný prostriedok, ale je aj spôsobom bytia 

a učenia sa. Chceme novú generáciu pripraviť na život, ktorý uznáva, že cestovanie nevedie len k novým 

miestam vo svete, ale aj k novým miestam v nás samých. V živote, ktorý je otvorený inakosti, to prichádza 

prirodzene, bez ohľadu na to, či nájdeme inakosť v kultúrach, svetonázoroch, zvykoch, rituáloch, pohlaviach, 

náboženstvách alebo v nás samých. V živote, v ktorom sú humanistické a Rogerianské hodnoty základom, sa 

môžeme cítiť ako doma kdekoľvek, kde si vytvoríme ľudské vzťahy. V živote, v ktorom si môžeme dovoliť zmenu 

a zároveň si zachovať svoju integritu. 

Nasledujúci učebný plán bol vypracovaný v rámci projektu Sloboda učiť sa počas cestovania – Učiť sa pri 

spoznávaní sveta vďaka partnerstvu troch organizácií z Maďarska (Rogers Foundation for Person-Centred 

Education), Slovenska (TANDEM n.o.) a Grécka (Active Ctizens Partnership) v rámci programu Európskej únie 

Erasmus+. Všetci traja partneri praktizujú nedirektívne vzdelávacie prístupy a jednou z našich hlavných zásad 

pri práci s mladými ľuďmi je, že sme viac sprostredkovateľom ako učiteľom, viac tvorcom osobnosti ako 

vysielačom vedomostí.  

Využívame štruktúru bežného školského učebného plánu (ciele, zručnosti, predmety a podrobnosti o nich, 

minimálne požiadavky, metodiku, zdroje) a napĺňame ho obsahom, ktorý sa zameriava na rast osobnosti 

prostredníctvom cestovania. Tento dokument ukazuje nový prístup k výučbe a vzdelávaniu, dôležité hodnoty 

a učebný obsah, ktorý je možné získať počas cestovania. Nájdete v ňom tiež metodiku a zdroje učenia, postoj 

učiteľa a ideálny spôsob práce. 

Mladým ľuďom tak pomáhame prostredníctvom rozsiahlych skúseností z cestovania dosiahnuť vyzretý stav 

myslenia a bytia spolu so získaním nevyhnutných a očakávaných vedomostí, ako sú všeobecné vedomosti 

dôležité pre ich záverečné skúšky. 

Navrhujeme, aby si cestovateľ pred odchodom vybral z učebného plánu niekoľko orientačných bodov, ktoré 

bude počas svojej cesty skúmať a porozumie im, následne ich naplno rozvinie a spracuje vo svojej domovskej 

krajine prostredníctvom rôznych aktivít/skúšok/diskusií. 

Naším cieľom je poskytnúť kvalitný materiál školákom a mladým ľuďom, ktorí už ukončili školskú dochádzku a 

sú pripravení cestovať a hrať sa. V škole sa delia cvičenia a aktivity viazané na jednotlivé školské predmety 

oveľa jednoduchšie. My však sústredíme energiu do prepojenia obsahu s národnými učebnými osnovami 

krajiny (prepojenie témy s predmetmi v národných učebných osnovách). Sprostredkovateľ tohto programu (po 

zaškolení) pomôže študentom prepojiť ich záujmy s očakávaniami národných učebných osnov a pokladmi, 

ktoré skrýva navštívená krajina. Školy môžu usporiadať aj súťaže absolventov. Pre tých, ktorí už ukončili školskú 

dochádzku, ponúkame hru, pri ktorej budete pracovať sami alebo spolupracovať s ostatnými cestovateľmi. 

Môžete vytvoriť komunitu alebo súťažiť medzi sebou. 

Pre tento projekt v spolupráci s našimi partnermi pripravujeme aj Metodickú príručku. Ak máte záujem o rôzne 

cvičenia a aktivity, môžete sa obrátiť na túto príručku, ktorá prepája cestovateľa alebo sprostredkovateľa s 

témami alebo podtémami učebného plánu.  
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Ciele 

Cieľom projektu je vyvinúť inovatívne vzdelávacie materiály, ktoré podporujú vyššie popísanú víziu. Poskytnutý 

materiál pripraví tínedžerov na mobilitu a uvedomenie si ich európskej identity, aby sa cítili slobodne a 

bezpečne aj ďaleko od domova a rodičov. Zameriavame sa na rozvoj kompetencií, ako je odolnosť, 

autentickosť, prijatie, zručnosti pri riešení problémov, otvorená a nenásilná komunikácia. Dúfame, že mladí 

ľudia začnú vnímať problémy ako výzvy, ťažkosti ako príležitosti na učenie sa a konflikty ako možnosti na 

získanie porozumenia o sebe samom a druhej strane. 

 

 

Očakávané hodnoty 

Kombinujeme tradične akceptovanú formu s inovatívnymi myšlienkami v spojení s medzinárodným cestovaním 

a rozvojom osobnosti, aby sme vytvorili úplne nový typ učebných osnov. Je to jeden zo spôsobov štruktúrovania 

obsahu. Na rovnakej úrovni, avšak so zachovaním tohto zamerania, je tiež možné odlišne a v mnohých 

ohľadoch štruktúrovať predmety. Veríme, že tento učebný plán poslúži ako generátor myšlienok vyššie 

uvedených predstáv a vytvoria sa tak nové učebné osnovy, ktoré budú mať spoločnú jednu vec: ich hlavným 

cieľom je osobný rozvoj.  

Naša práca sa sústreďuje na proces zvyšovania povedomia mladých ľudí o tom, čo a prečo robia. Chceme, aby 

mladí ľudia premýšľali o procese učenia sa a plne si uvedomovali svoje rozhodnutia. 

 

Obsah 

Pri vypracúvaní tém komplexného učebného plánu sme sa v prvom rade snažili inšpirovať cestovateľmi a 

sprostredkovateľmi. Obsah je usporiadaný do tém, ktoré súvisia s konkrétnymi školskými predmetmi (ako 

napr. geografia) alebo oblasťami štúdia (ako napr. sociálne vedy).  

Je to akési more myšlienok, ktoré každý užívateľ prispôsobí svojim vlastným potrebám, záujmom a 

národným učebným osnovám svojej krajiny. Slúži ako teoretické zázemie, ktoré pomáha účastníkom 

vytvoriť  si personalizované plánovanie cesty. Líši sa od pripravených aktivít v Metodickej príručke, v ktorej 

sú cvičenia štruktúrované podľa navrhovaného časového harmonogramu vzhľadom na skúsenosti s 

cestovaním (pred cestou, počas cesty, po ceste a v ďalšej časti aj pre virtuálnych cestovateľov). 

 

Princípy 

Obsah učebného plánu bol štruktúrovaný podľa týchto princípov: 

● Niektoré témy sa môžu objaviť v rôznych oblastiach, napr. 

a) Konkrétne miesta je možné spojiť s rôznymi predmetmi – s literatúrou (o ktorej písal 

básnik), s geografiou (druh nerastov), s dejinami (čo sa tam stalo), atď. 

b) Meny – je možné ich študovať z pohľadu histórie, histórie EÚ, matematiky. 

c) Grécke legendy – história, geografia/biológia/ekológia (fauna, špecifické rastliny), 

literatúra (mýty). 

d) Na spoločné atribúty, ako je flexibilita, môžu byť zamerané sociálne vedy (odolnosť), 

ekologické myšlienky, fyzika či biológia. 
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e) Prepojenia, siete – rovnako ako flexibilita, tiež môžu byť zameraním sociálnych vied 

(medzi ľuďmi), chémie (kovalentné väzby), biológie (nervový systém). 

f) Farby môže byť považované za abstraktné, ako napr. farby života v literatúre alebo 

histórii, ale konkrétnejšie sú zastúpené vo fyzike alebo chémii. 

● Existujú témy špecifické pre jednotlivé krajiny, ktoré súvisia s miestnymi znalosťami (môžu 

byť zaujímavé aj pre iné krajiny). 

● Možnosť cestovania v rámci našej krajiny – pre tých, ktorí sa boja alebo nemôžu cestovať do 

zahraničia by mohlo byť jednoduchšie začať bližšie. 

● Počas cesty môžu cestovatelia voľne komunikovať a zamerať sa na rôzne témy. 

● Prispôsobivosť – pri cestovaní na konkrétne miesto si môžete vybrať témy týkajúce sa 

daného miesta. Napríklad sa môžete zamerať na tému (pokrývajúcu otázky chémie) alebo na 

miesto (všetko o Grécku). 

● Gamifikácia – ponúkame systém gamifikácie, v ktorom môžu cestovatelia zbierať odznaky a 

medaily (viac neskôr). 

● Prepojenie s národnými učebnými osnovami. Ak sa používajú v školskom prostredí, študenti 

môžu získať známky za ich dosiahnutie. 

● Skupinová práca – mladí ľudia môžu pracovať v skupinách a učiť sa spolupracovať. 

● Projektová práca – mladí ľudia sa môžu oboznámiť s projektovou prácou napr. v múzeách, 

knižniciach. 

● Individuálna práca – v rámci projektu sme vytvorili online platformu, ktorá ponúka pracovné 

listy a cvičenia, ktoré môžu mladí ľudia využívať individuálne. 

 

 

Štruktúra obsahu 

Ako sme uviedli vyššie, obsah je usporiadaný do tém. Každej téme sa venujeme v samostatnej prílohe 

na konci tohto dokumentu. Rozdiel v štruktúrovaní týchto dokumentov preukazuje, že k určitej téme 

je možné pristupovať nekonečným počtom rovnako dobrých a primeraných spôsobov a že rôzne 

oblasti štúdií si môžu vyžadovať rôzne prístupy. Tieto témy (tzv. prvky „Všeobecných vedomostí“) sú 

doplnené sekciou „Praktické vedomosti“, ktorú sme považovali za dôležité zahrnúť do tohto 

cestovateľského učebného plánu (ale nie je obsiahnutá v samostatných prílohách). 

 

Témy „Všeobecných vedomostí“ 

Príloha pre každú z nasledujúcich tém „Všeobecných vedomostí“ sa nachádza na konci dokumentu. 

1. Sociálne vedy 

2. Ekológia 

3. Literatúra 

4. Jazyk 

5. Matematika 

6. História a dejiny umenia 

7. Prírodné vedy 

8. Geografia 
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9. Európske štúdiá 

10. Životné zručnosti 

11. Financie a ekonomika 

 

Témy „Praktických vedomostí“ 

Témy „Praktických vedomostí“ nie sú obsiahnuté v prílohách, pretože nie sú oblasťami vedomostí so 

špecifickými výsledkami vzdelávania. Slúžia ako zdroj nápadov, aké špecifické zručnosti si môžeme 

zlepšiť počas cestovania. Nižšie v dokumente nájdete aj niekoľko sprievodných otázok. 

 

1. Orientácia v priestore 

2. Príprava 

3. Cestovné príručky a tipy 

4. Časový manažment 

5. Dokumenty 

6. Darčeky, ktoré prijať a darovať 

7. Cestovanie a cestovné lístky 

8. Zdravotné záležitosti 

9. Jedlá a nápoje 

10. Ubytovanie 

11. Počasie a obliekanie 

12. Riadenie bezpečnosti 

13. Priatelia a príbuzní 

 

 

Časový plán  

Ako sme už uviedli vyššie, jedným z hlavných princípov použitých pri tvorbe tohto učebného plánu bola 

prispôsobivosť – sprostredkovateľ by mal mať možnosť slobodne ho používať na svoje vlastné účely, 

svojím vlastným spôsobom a vo svojom voľnom čase. Navrhujeme však časový plán, ktorý považujeme 

za vyvážený. Nižšie nájdete princípy tohto časového plánu: 

1. Pri plánovaní ročného využívania učebného plánu by cestovatelia mali: 

a. zrealizovať tri cesty v rámci svojej domovskej krajiny a jednu cestu do zahraničia, 

b. stráviť cestovaním desať dní, 

c. pokryť aspoň dve témy. 

2. Každej téme sme priradili navrhovaný čas dokončenia, ktorý nájdete podrobnejšie rozpísaný 

v časti „Metodika“ a v Metodickej príručke FLOW. 

3. Ak sú minimálne princípy časového plánu splnené, cestovatelia sa môžu ďalej vzdelávať 

realizáciou dvoch (najmenej tri dni dlhých) ciest do zahraničia a štyroch (najmenej päť hodín 

dlhých) ciest v rámci svojej domovskej krajiny. Ak to zvládnu, môžu získať bronzový odznak 

cestovateľa – malý symbol na pripomenutie ich pokroku. 

4. Môžu získať aj strieborný a zlatý odznak cestovateľa, ak dokončia ďalšie dve kolá. Viac 

informácií o systéme odznakov nájdete v časti „Gamifikácia“ v tomto dokumente. 
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Minimálny výstup a hodnotenie 

S cieľom podporiť sprostredkovateľov pri hodnotení vzdelávacieho procesu mladých ľudí navrhujeme 

určité usmernenia týkajúce sa minimálnych výstupov, ako aj niekoľko príkladov administratívy a foriem 

prezentácii. 

O udelených kreditoch, ako aj o minimálnych požiadavkách, by mal rozhodovať sprostredkovateľ, 

pretože sú vo veľkej miere závislé od konkrétnej situácie. Ak ste učiteľom pracujúcim v škole, mohli by 

ste pokryť tie témy, ktoré sa študenti potrebujú naučiť na skúšky, a rozhodnúť o kreditoch/známkach 

podľa toho, ako dobre sa im podarilo získať určité vedomosti. Ak ste vedúci mládeže bez vonkajších 

požiadaviek, môžete si vybudovať vlastný kreditový systém pre svoje vlastné vzdelávacie ciele. Ak 

kreditový systém vôbec nepotrebujete, stále môžete podporiť učenie členov svojej skupiny tým, že ich 

požiadate, aby odprezentovali to, čo sa naučili, a prípadne s nimi prediskutovali tento proces 

personalizovaným spôsobom. 

Pokiaľ ide o hodnotenie, je potrebné dodržiavať tieto princípy: 

1. Ku každej téme sme navrhli formy prezentácie, z ktorých si vyberiete, čo sa cestovatelia 

naučili.  

2. Tieto návrhy majú svoje vlastné hodnotiace kritériá udeľovania kreditov. V učebnom pláne 

uvádzame vzorové tabuľky kritérií.  

3. Návrhy poskytujú dostatok priestoru aj na sebahodnotenie alebo hodnotenie partnerov. 

Prípadne môžete poskytnúť ďalšie kredity za preukázanie podrobnej a kvalitnej sebareflexie. 

4. Navrhli sme aj tabuľku pokroku na pokrytie celého procesu.  

5. Hodnotiace kritériá by mali byť výsledkom spolupráce cestovateľa a sprostredkovateľa alebo 

súťažiacich priateľov/členov klubu. Za spoluprácu sa udeľujú tri kredity navyše.  

 

Vzor 1: Správa aktivít 

Kredity  Zvolená forma aktivity 

  
Poznámky 

 

Dátum: 21. september 

Téma: História 

Podtéma: 2. svetová vojna 

Aktivita: Churchill 

Prezentácia    

 

 

Dátum: 4. október 

Téma: Literatúra 

Podtéma: 2. svetová vojna 

Aktivita: Churchill 

 Esej   

 

 

 

Dátum: 15. november 

Téma: 2. svetová vojna 

Podtéma: Prežitie 

Aktivita: Tri štúdie 

  
Myšlienková 

mapa 
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Vzor 2: Zvolená forma aktivít 

 Zvolená forma aktivity 

  
Poznámky 

Prezentácia    

 Esej   

  
Myšlienková 

mapa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzor 3: Hodnotiace kritériá pre výskumnú štúdiu 

 

 

Hodnotiace kritériá pre výskumnú štúdiu 
Maximálny 

počet bodov 

Získaný počet 

bodov 

Cesta domov 1  

Cesta do zahraničia 3  

Stanovené ciele 1  

Orientácia v čase a priestore 3  

Používanie odborného jazyka 2  
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Využitie zdrojov 1  

Skúmanie faktorov, ktoré ovplyvňujú dianie 3  

Štruktúra, gramatika 1  

Spolu 15 kreditov  

Hranica prijatia 9 kreditov  

 

 

 

 

 

 

Vzor 4: Tabuľka pokroku 

Graf pokroku  1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 

 

 

Téma 1 

Dátum     

Krajina     

Počet dní     

Získaný počet 

kreditov 

    

 

 

Téma 2 

Dátum     

Krajina     

Počet dní     

Získaný počet 

kreditov 

    

Atď.      

 

 

Vzor 5: Sebareflexia spolupráce 

 Kritériá sebareflexie spolupráce 

 

1 

Vytváram spory. 
Je mi jedno, čo robia ostatní. 
Nechcem stratiť samého seba, pretože iní ma chcú 
zmeniť. 
Nemám trpezlivosť o všetkom diskutovať. 
Nemám rád, keď mi niekto hovorí, čo mám robiť. 

 

2 

Nie je pre mňa ľahké spolupracovať s inými. 
Často mám pocit, že iní so mnou neradi spolupracujú, 
a to ma hnevá. 
Niekedy mám dobrý pocit z práce s ostatnými. 
Mal by som lepšie spolupracovať. 
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3/4 

Veľa premýšľam o tom, čo znamená byť dobrým 
tímovým hráčom. 
Spolupráca je stále lepšia a lepšia. 
Počúvam ostatných viac ako predtým. 
Dokážem sa sústrediť aj na ostatných. 
Sledujem, čo robia ostatní členovia skupiny. 
Počúvam ostatných stále viac a viac. 

 

 

5/6 

Začalo ma baviť byť súčasťou tímu. 
Zdieľam svoje myšlienky. 
Som svojim rovesníkom nápomocný. 
Rád prispievam do debaty. 
Počúvam myšlienky druhých. 
Veľa premýšľam o kvalitách dobrého tímového hráča. 
Zaujímam sa, akú prácu majú iní. 

 

 

7/8 

Zdieľam svoje nápady a pomáham skupine. 
Viem, prečo som dobrým členom tímu. 
Učím sa od iných. 
Môžem zmeniť svoju úlohu v skupine. 
Dávam spätnú väzbu. 
Rád pomáham druhým. 
Som aktívnym členom skupiny. 

 

 

9/10 

Chcel by som byť v tímovej práci ešte lepší. 
Niekedy preberám zodpovednosť za  organizáciu 
práce. 
Nechávam ostatných diskutovať o mojich nápadoch.  
Viem, ako pracovať s náročnými ľuďmi. 
Hodnotím ostatných. 
Starám sa o efektivitu práce tímu. 
Viem kedy sa pridať alebo odísť z tímu. 

 

Metodológia  

Musí byť rozdiel v tom, keď budeme tento učebný plán používať týždeň, mesiac, niekoľko mesiacov 

dlhé alebo dokonca ešte dlhšie cesty. Navrhujeme, aby sa účastníci sústredili na učenie, keď sú na dlhšej 

ceste. Ak cesta trvá len týždeň, je výhodnejšie užiť si čas strávený tam. V prípade trojmesačného pobytu 

by však cestovateľ mohol splniť väčšinu povinných alebo zvolených vzdelávacích cieľov. Mesiac by 

mohol stačiť na zoznámenie sa s voľne žijúcimi zvieratami v danej krajine alebo na získanie prehľadu, 

ako miestni obyvatelia nažívajú so spoločenskými zvieratami. Čím viac sa budú účastníci pred cestou 

učiť, tým väčší úžitok budú mať z cesty. Všetkým odporúčame, aby sa pripravili a využili cestu ako zdroj 

motivácie na rozšírenie svojich vedomostí o svete.  

Povedzme, že jedna z najobľúbenejších krajín je Grécko. Vždy, keď je milovník Grécka v zahraničí, snaží 

sa dozvedieť niečo aj o Grécku, bez ohľadu na to, v akej destinácii sa momentálne nachádza. Je to skvelá 

príležitosť zistiť, čo si o Grécku myslia napríklad Nemci! Môžete zájsť do cestovnej kancelárie a pozrieť 

si ponuky plavby do Grécka. Spôsob, akým je plavba propagovaná, vypovedá veľa o tom, čo je pre 

Nemcov v Grécku zaujímavé. Vedomosti cestovateľov o Nemecku a Grécku budú tak rásť paralelne.  
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Ešte jeden tip na záver: ak niekto veľa cestuje, môže jednotlivé krajiny porovnávať. Zvoľte si aspekty, 

na ktoré sa zameriate v každej krajine. Zbierajte v každej krajine jednu vec, ako napr. pohľadnice, 

podpivníky alebo fotografie predzáhradiek… 

Gamifikácia, hoci sa nám táto myšlienka naozaj páči, je len jednou z metodík viazaných na tento učebný 

plán. Spolupráca a súťaženie medzi jednotlivými cestovateľmi alebo skupinami cestovateľov si môže 

ľahko nájsť svoj vlastný spôsob účasti na týchto aktivitách. V škole môže učiteľ tieto myšlienky použiť 

na motiváciu alebo môže dávať známky podľa výsledkov ciest. Na vzdelávanie môžete využiť aj letné 

rodinné dovolenky a demonštrovať tým, že vedomosti nie sú viazané len na školské očakávania. Skupina 

mladých ľudí si môže posilniť priateľstvo prostredníctvom zmysluplnej súťaže, spoznávania nových 

faktov a praktizovania nových zručností.   

Využitie alternatívnych učebných osnov dáva prednosť akýmkoľvek nápadom neformálnej metodiky. 

Použite svoju fantáziu! Tu je niekoľko našich tipov: 

Pred cestou… 

● Urobte si zoznam otázok, na ktoré chcete nájsť odpovede. 
● Nájdite aspoň jednu/dve alebo viac (môže to byť súťaž!) tém, ktoré chcete dôkladne 

preštudovať. 
● Pripravte si denník, ktorý budete vypĺňať počas svojej cesty, napr. strom s listami, stránku pre 

päť prísloví, miesto pre adresy… 
● Vytvorte si zoznam sôch alebo umeleckých diel, ktoré chcete odfotiť. 
● Pripravte si stolové hry s tematikou cestovania, napr. Cestovné lístky, prosím! 

Počas cestovania… 

● Urobte fotografie, ktoré vás naučia veľa o miestnom jazyku (štítky, nápisy na stenách atď.). 
● Rozprávajte sa s miestnymi obyvateľmi. 
● Spoznajte miestnu najpopulárnejšiu hudbu. 
● Zozbierajte humorné a nebezpečné príbehy. 

Po návrate domov... 

● Nájdite si vlastné kritériá hodnotenia a úspechu. 
● Vytvorte prednášky, prezentácie, blogy, vlogy, facebookové správy a využívajte sociálne médiá, 

aby ste svetu ukázali, kde ste cestovali a čo ste sa naučili. 
● Na zdieľanie skúseností používajte digitálne možnosti (vytváranie videí, webových stránok, 

obrázkových kníh atď.). 
● Vytvorte si príručku svojich fotografií a suvenírov. 
● Vytvorte divadelnú hru alebo scény z najlepších momentov vašej cesty. 
● Pripravte si vedomostný kvíz o danej krajine pre svojich priateľov. 
● Pripravte si schému stolových hier, ktorú vyplníte informáciami počas svojho pobytu v danej 

krajine. 

Zoznam je nekonečný a samozrejme závisí od záujmov cestovateľa. Ešte viac nápadov na aktivity s 

úplným popisom nájdete v Metodickej príručke FLOW. 

 

Metodika gamifikácie  
Nižšie sú uvedené tipy pre plán gamifikácie. Ak sa vám podarí nájsť aj iné spôsoby, choďte do toho.  
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Na začiatku hry je prvým krokom tvorba plánu. V rámci každej témy uvádzame množstvo podtém – v 

hre musí byť zahrnutá jedna podtéma z každej témy. „História“ je téma. „Spojenie s historicky 

významnými miestami“ je podtéma. Ku každej téme sme si na začiatok pripravili 5 otázok. Cestovateľ 

si vyberie jednu podtému pre každú tému. To bude stredobodom jeho cesty. Následne urobí cestovateľ 

to isté, ale s inou podtémou. 

Počas každej cesty je potrebné vybrať si a dokončiť jednu podtému pre každú tému. Celkovo to 

znamená pokryť 13 vedomostných a 13 praktických otázok. Keď sa vám to podarí, herný plán je 

hotový.   

 

Úrovne 

Dá sa naplánovať, ako sa stať cestovateľom zlatej úrovne.  

- Cestovateľ bronzovej úrovne absolvuje dve (aspoň tri dni dlhé) cesty do zahraničia a štyri 

(aspoň päť hodín dlhé) cesty v rámci svojej domovskej krajiny.  

- Cestovateľ striebornej úrovne absolvuje tri (aspoň štyri dni dlhé) cesty do zahraničia a osem 

(aspoň šesť hodín dlhých) ciest v rámci svojej domovskej krajiny. 

- Cestovateľ zlatej úrovne absolvoval tri (aspoň päť dní dlhé) cesty do zahraničia a dvanásť 

(aspoň päť hodín dlhých) ciest v rámci svojej domovskej krajiny.  

 Kruh otázok sa môže zopakovať odznova a cestovateľom zlatej úrovne sa môže stať niekto ďalší.  

Tu je prvých päť podtémových otázok pre každú tému. Postačuje na päť ciest. Ak účastníci odpovedali 

na všetky otázky (alebo sa tak stalo už predtým), môžu ich (spolu s kooperatívnymi/konkurenčnými 

partnermi alebo sprostredkovateľmi) vymysieť viac. Nasledujúce ilustrácie slúžia len pre inšpiráciu.  

Všeobecné vedomosti 

1. Sociálne vedy 
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a) Čo ste sa chceli a mohli naučiť z tejto cesty? 
b) Odporučte túto cestu svojmu kamarátovi. 
c) Aké problémy ste museli riešiť? 
d) S akými národnými rozdielmi ste sa stretli? 
e) Aké priateľstvá ste si vybudovali? 

2. Ekológia 

a) Ktoré miestne jedlo by ste odporučili svojmu kamarátovi? 
b) Urobte si zoznam všetkých prírodných miest a okamihov cesty. 
c) Aké spôsoby dopravy ste využili počas cesty? Ako by ste to mohol urobiť s menšou 

uhlíkovou stopou? 
d) Porozprávajte sa o svojich predsudkoch so svojím priateľom. 
e) Čo ste sa naučili od miestnych obyvateľov? 

3. Literatúra 

a) Aký bol váš cieľ a podarilo sa vám ho splniť? Nájdite literárne dielo o ceste s 
rovnakými cieľmi. 

b) Vyberte si žáner a napíšte pomocou neho krátky text o ceste. 
c) Porozprávajte sa o jednom zaujímavom dobrodružstve vašej cesty. Nezabúdajte na 

humor. Napíšte o tom esej. Porovnajte to so svojím rodným jazykom. 
d) Vyberte si priateľa a pozrite sa na dané miesto jeho očami. Nájdite si literárny príklad 

a podľa neho napíšte esej. 
e) Vyberte si literárne dielo a porovnajte s ním svoje skúsenosti. 

4. Jazyk 
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a) Nájdite tri situácie, v ktorých ste museli použiť miestny jazyk. 
b) Vytvorte zoznam slov (aspoň 50), ktoré ste sa naučili počas cesty. 
c) Nájdite literárne dielo, v ktorom je používanie jazyka dôležité. 
d) Čo viete o jazyku danej krajiny? Napíšte o tom esej. Porovnajte to so svojím rodným 

jazykom. 
e) Urobte fotografie a naučte 25 novonaučených výrazov svojho priateľa. 

5. História 

a) Nájdite si slávnu cestu, ktorá vedie miestami, ktoré ste navštívili. 
b) Vytvorte zoznam miest, ktoré ste navštívili a ktoré zohrali v dejinách dôležitú úlohu. 
c) Nájdite si jedno miesto, ktoré zanalyzujete z pohľadu histórie umenia. 
d) Nájdite slávnych ľudí, ktorí navštívili rovnaké miesta. 
e) Nájdite spojenie medzi miestom, ktoré ste navštívili, a známymi osobnosťami z 

Maďarska (Grécka/Slovenska/…). 
6. Matematika 

a) Urobte fotografiu piatich rôznych slávnych budov a zoraďte ich podľa ich veku. 
b) Vytvorte si hierarchiu svojich priorít počas cesty. 
c) Vypočítajte, koľko peňazí potrebujete na cestu. 
d) Vyberte si dve kategórie (napr. sochy historických postáv vs. sochy obyčajných ľudí) a 

všímajte si veci, ktoré spadajú do ktorejkoľvek z nich! Ako by sa to zmenilo, keby ste 
mali mierne odlišné kategórie (napr. sochy ľudí/neľudí)? 

e) Rozhodnite o svojej ceste a potom ju ohodnoťte! Bola to dobrá voľba? 
7. Prírodné vedy 

a) Hľadajte ľudové príbehy alebo mýty o danej krajine, ktoré odkazujú na rôzne prvky. 
b) Na aké nerasty/prírodné zdroje je táto krajina bohatá? 
c) Prečo je v lietadlách kyslíková maska? 
d) Aspoň raz použite kompas. Ako funguje?  
e) Aké dopravné prostriedky v danej krajine prevládajú? Prečo?  

8. Geografia  

a) Nájdite zaujímavé geografické fakty o danej krajine. 
b) Aké má hranice a aký význam to malo v histórii? 
c) Vytvorte správnu mapu jednej časti vašej cesty. 
d) Ktorí slávni bádatelia pochádzajú z tejto krajiny? 
e) Aké prírodné živly tu môžeme nájsť (kopce, jazerá, rieky)? 

9. Európske štúdiá 

a) Aký je vzťah tejto krajiny k EÚ? Aký to má prínos? 
b) Aký je príbeh pôvodnej meny zmenenej (alebo nezmenenej) na euro?  
c) Aké sú miestne problémy a problémy EÚ?  
d) Zozbierajte päť zaujímavých kultúrnych faktov. 
e) Ako táto krajina súvisí s Európskou zelenou dohodou? 

10. Zručnosti (2 sú povinné) 

1. Logicko-matematické zručnosti – Vytvorte o navštívenej krajine hypotézu a dokážte 
alebo poprite ju. 

2. Jazykové zručnosti – Ako nájdete tie správne slová, ktorými sa vyjadrujete? 
3. Zručnosti viazané na prírodu – Nájdite príklady toho, ako spolunažívajú rôzne druhy. 
4. Hudobné zručnosti – Poznačte si rôzne zvuky, ktoré počujete okolo seba. 
5. Kinestetické zručnosti – Povedzte o okamihu, kedy ste potrebovali koordinovať svoju 

myseľ so svojím telom. (Napr. museli ste držať niekoľko tašiek naraz?) 
6. Intrapersonálne zručnosti – Povedzte, čo ste cítili a čo ste chceli počas svojej cesty. 
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7. Interpersonálne zručnosti – Povedzte príklad, kedy ste vycítili pocity a motívy iných 
ľudí. 

8. Priestorové zručnosti – Prezentujte niečo vizuálne v 3D. 
9. Praktické zručnosti – Ako zvládať každodenné situácie? 
10. Existenčné zručnosti – Zamyslite sa nad existenčnými otázkami: prečo žijeme a prečo 

zomierame? 

11. Financie a ekonomika 

a) Pripravte si rozpočet na cestu a kontrolujte ho každý deň. 
b) Vyberte si jednu koncepciu učebného plánu a v súvislosti s ňou sa naučte všetko 

možné. 
c) Pripravte sa pred cestou a nájdite údaje o ekonomickom stave navštívenej krajiny. 
d) Študujte ľudskú politiku navštívenej krajiny (ako narába s chudobnými ľuďmi, akú 

pomoc im poskytuje atď.). 
e) Študujte environmentálnu politiku navštívenej krajiny – ako sú ľudia uvedomelí, napr. 

pokiaľ ide o triedenie odpadu? 
 
Nasledujúce dve témy tiež môžete zahrnúť do vášho gamifikačného projektu, avšak v tomto učebnom 
pláne k nim nemáme samostatné prílohy. Tieto témy môžete integrovať do iných tém. 
 

11. Umenie 

a) Nájdite zaujímavé miesto z pohľadu histórie umenia. 
b) Vytvorte si obraz (virtuálny alebo fyzický) o svojej ceste. 
c) Urobte fotografie a koláž, ktorá opisuje vašu cestu. 
d) Urobte náčrty v každom dôležitom bode vašej cesty. 
e) Vytvorte prezentáciu a vyberte hudbu súvisiacu s danou krajinou. 

 
12. Domovská krajina – Zahraničie (2 povinné) 

a) Nájdite rozdiely medzi svojou domovskou krajinou a krajinou, ktorú navštívite. 
b) Nájdite podobnosti medzi svojou domovskou krajinou a krajinou, ktorú navštívite. 
c) Aké sú základné fakty o vašej domovskej krajine (územie, obyvateľstvo, HDP, členstvo 

v EÚ, mena atď.)? 
d) Zahrňte do svojej cesty informácie o aspoň jednej historickej osobe alebo udalosti. 
e) Zahrňte informácie o aspoň jednej literárnej osobnosti spojenej s vašou cestou. 
f) Uveďte aspoň jeden fakt o histórii umenia spojený s navštívenou krajinou. 
g) Zahrňte informácie o aspoň jednom prírodnom fenoméne spojenom s navštívenou 

krajinou. 
h) Porovnajte kultúru svojej domovskej a krajiny, ktorú navštívite! (napr. jedlo, hudba, 

legendy a pod.). 
i) Aké sú niektoré výhody a nevýhody bývania vo vašej domovskej krajine alebo v 

navštívenej krajine? 
j) Aké sú jazykové rozdiely (jazyková rodina, zaujímavé výrazy atď.) medzi vaším 

rodným jazykom a jazykom navštívenej krajiny? 
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Praktické vedomosti 

Rovnako ako v časti „Všeobecné vedomosti“, aj tu uvádzame niekoľko otázok ku každej téme na 

začiatok. Taktiež sú to len inšpiratívne príklady. Neexistujú tu správne ani nesprávne odpovede, 

dôležité je, aby cestovateľ nad týmito otázkami premýšľal a robil si poznámky o svojich myšlienkach. 

1. Orientácia v priestore  

a) Kam cestujeme (geografický opis)? 

b) Aké veci sa oplatí o tomto mieste vedieť? 

2. Príprava 

a) Čo si zbaliť? - priority 

b) Ako sa zbaliť?  

3. Cestovné príručky a tipy 

a) Čo si nenechať ujsť? - priority 

b) Čo by ste mali vidieť? 

4. Časový manažment 

a) Aké sú dôležité údaje o ceste? (Napr. časy odletov, odchody autobusov?) 

b) Urobte si kalendár. 

5. Dokumenty 

a) Aké dokumenty je potrebné mať so sebou? 

b) Ako sa o dokument starať? 

6. Darčeky, ktoré prijať a darovať 

a) Podľa čoho sa rozhodnúť, či darček prijať? 

b) Čo kúpiť a čo nie? 

7. Cestovanie a cestovné lístky 

a) Ako si kúpiť cestovné lístky?  

b) Ako si vybrať správny dopravný prostriedok? 

8. Zdravotné záležitosti 

a) Aké očkovania sú potrebné? 

b) Aké lieky užívať? 

9. Jedlá a nápoje 

a) Čo si kúpiť pre seba a ako darček? 

b) Ako uchovávať tieto potraviny? 

10. Ubytovanie 

a) Ako si ho rezervovať – vopred alebo na mieste? 

b) Aké aspekty sú dôležité pre výber správneho miesta? 

11. Počasie a obliekanie 

a) Čo si zbaliť a čo nie? 

b) Akú veľkú batožinu máte? 

12. Bezpečnosť 

a) Kde uchovávať dôležité dokumenty? 

b) Aké sú dôležité telefónne čísla? (Napr. veľvyslanectvo, lekári) 
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Tu nájdete vzorové tabuľky na sledovanie pokroku v týchto dvoch kategóriách.  

 

Vaša tabuľka gamifikácie 1: Všeobecné vedomosti 
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Vaša tabuľka gamifikácie 2: Praktické vedomosti 
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Zdroje 
 

● Národné učebné osnovy každej krajiny 

◦ Maďarsko: https://kerettanterv.oh.gov.hu/05_melleklet_5-12/index_8_gimn.html 

◦ Grécko: http://www.pi-schools.gr/ 

◦ Slovensko: https://www.minedu.sk/8387-sk/statne-vzdelavacie-programy/ 

● Metodická príručka FLOW 

● Online platforma FLOW 

◦ https://freedomtolearnontheroad.eu/ 

● Nápad Toast Master 

◦ https://westsidetoastmasters.com/mgmt_org/tm_structure.shtml  

● Príloha – podrobný obsah každej témy 

 

Príloha 

Nižšie nájdete prílohy zodpovedajúce oblastiam „Všeobecných vedomostí“. V každom dokumente sa 

uvádza niekoľko podtém, na ktoré sa môže sprostredkovateľ zamerať podľa svojich vlastných 

vzdelávacích/vyučovacích potrieb. Každá príloha obsahuje ciele, očakávanú hodnotu a obsah špecifický 

pre danú tému. Keďže je každá téma iná, ponúkame pre tieto prílohy rôzne formáty – naším 

sekundárnym cieľom je tiež ukázať, že sprostredkovatelia môžu byť kreatívni. Chceme vás povzbudiť, 

aby ste si našli svoje vlastné spôsoby ich používania. 

V niektorých prípadoch sme zahrnuli aj rôzne aktivity, ktoré si môžu cestovatelia vyskúšať. V prípade 

záujmu o tieto typy aktivít odporúčame Metodickú príručku FLOW, ktorá obsahuje popisy aktivít 

pred/počas/po cestovaní, ako aj virtuálne cesty a online platformu, kde si mladí ľudia môžu aktivity 

dokončiť sami. Oba zdroje sú k dispozícii na internetovej stránke projektu: 

https://freedomtolearnontheroad.eu. 

 

  

https://kerettanterv.oh.gov.hu/05_melleklet_5-12/index_8_gimn.html
http://www.pi-schools.gr/
https://freedomtolearnontheroad.eu/
https://westsidetoastmasters.com/mgmt_org/tm_structure.shtml


22 
 

Príloha 1: Sociálne vedy 
 

Ciele 

Zameriavame sa na sociálne vedy, pretože veríme, že obsahujú najdôležitejšie vedomosti, 

ktoré sa študenti musia naučiť pre svoj mimoškolský život. Sú zdrojom zručností, ktoré človek 

musí precvičovať. Učia nás vychádzať s inými ľuďmi a zvládať rôzne problémy. Tento program 

sa zameriava na nenásilie, sebarealizáciu, sebareflexiu, pozornosť voči druhým – na všetky 

atribúty plnohodnotného človeka.  

Prijali sme výzvu a napísali sme tento učebný plán založený na cestovaní, pretože si myslíme, 

že každému pomôže lepšie pochopiť seba a svet okolo nás. Chceme ľudí naučiť, ako sa 

vyrovnať so životnými problémami a získať vlastné skúsenosti.  

Očakávané hodnoty  

Cestovanie nás učí riešiť problémy, zvládať konflikty a byť empatický voči ostatným. Chceme, 

aby sa mladí ľudia stali sebavedomejšími, lepšie zvládali ťažkosti a prijímali nové skúsenosti. 

Kompetencie 

Sociálne kompetencie sú skutočne dôležité pre dobrý život. Ak chceme byť šťastní, mali by 

sme sa stotožniť sám so sebou, s ostatnými a okolitým prostredím.  

Keď sa účastníci tohto programu vydajú na cestu, budú čeliť mnohým výzvam – vyvedie ich to 

z ich komfortnej zóny a budú čeliť rôznym situáciám a ťažkostiam.  

Komunikačná kompetencia: počas cestovania sa nevyhneme kontaktu s neznámymi ľuďmi a 

požiadať o pomoc (atď.) je niekedy naozaj nevyhnutné. Rozhovor s miestnymi obyvateľmi 

poskytuje účastníkom lepší prehľad o danej krajine a o tom, ako tamojší ľudia hľadia na svet. 

Čím viac sa budete zapájať, tým viac zlepšíte svoje zručnosti, ako napríklad formulovanie 

svojho názoru a počúvanie iných.  

Kritické myslenie: počas celej cesty si účastníci vytvoria názory na niekoľko vecí a podelia sa o 

svoje myšlienky s ostatnými, prípadne s miestnymi obyvateľmi. Čím viac hľadísk berú do 

úvahy, tým viac sa vzďaľujú od jednostranného jednoduchého presvedčenia a začnú používať 

kritické myslenie. 

Časový manažment: toto je jedna z kľúčových zručností zamestnancov. Strávenie určitého 

času v inej krajine/mimo domova je dobrým spôsobom, ako rozvíjať túto kompetenciu. 

Štruktúrovanie dňa, stíhanie vlakov, autobusov atď., dávajú cestujúcemu príležitosť zlepšiť sa 

v tejto oblasti. 

Riešenie konfliktov: v cudzej krajine treba čeliť mnohým problémom, čo tiež niekedy znamená 

dostať sa do konfliktov s ostatnými. Ľudské riešenie, asertivita a empatia môžu pomôcť vyriešiť 

tieto konflikty nenásilným spôsobom.  

Plánovanie a tvorba stratégie: čím je niekto zručnejší pri plánovaní a dodržiavaní plánov, tým 

menší stres môže mať počas cesty. Zároveň je pravdepodobné, že počas cesty dôjde k 
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incidentom a neočakávaným situáciám, preto je často potrebné prispôsobiť sa okolnostiam a 

zrevidovať svoj plán. Rovnováha je pre pohodové cestovanie nevyhnutná.  

 

Ako používať tento dokument? 

V nasledujúcom texte uvedieme niekoľko pojmov, kľúčových slov a širších tém, ktoré slúžia 

ako podnetné body pre užívateľa. Táto časť je akési more myšlienok, ktoré každý účastník (s 

pomocou sprostredkovateľa) prispôsobí svojim vlastným potrebám, záujmom a národným 

učebným osnovám danej krajiny. Je to niečo ako teoretické zázemie, ktoré pomáha 

cestovateľovi vytvoriť personalizované plánovanie pre budúcu cestu. 

 

Obsah 

Poznanie seba samého a sebauvedomenie 

Cestovanie jednoznačne rozvíja naše vedomosti o nás samých. Uvádzame tu niektoré aspekty 

(zoznam je nekonečný!) na zvýšenie povedomia. Cestovatelia by sa nad nimi mali zamyslieť a 

pri návrate domov z cesty si jednotlivé zážitky môžu priradiť k týmto konceptom. 

● Šťastie 

● Ospravedlnenie sa 

● Starnutie 

● Sebareflexia 

● Závislosť 

● Zvládnutie kritiky 

● Starostlivosť 

● Smútok a strata 

● Na peniazoch záleží 

● Úspech  

● Stres 

● Sebarealizácia 

● Hodnoty 

● Láska 

● Byť láskavý 

● Zvyky  

● Životné štýly 

● Pocity 

● Zhoda 

● Záujmy 

● Pozornosť 

● Prispôsobenie 

● Vyrovnanie sa s neistotou 

● Pripravenosť 
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Poznanie iných 

Aby sa človek vo svete cítil dobre, vyrovnaný a spokojný, musí dobre vychádzať s ostatnými. 

Čím viac informácií o ľudskom správaní máme, tým ľahšie si vytvárame dobré vzťahy s 

ostatnými. Nasledujúci zoznam je tiež nekonečný, uvádzame v ňom len niektoré dôležité 

pojmy.  

● Generačný rozdiel 

● Dôvera 

● Teambuilding 

● Zábava 

● Empatia 

● Riešenie konfliktov 

● Asertivita 

● Nenásilie 

● Pozitívny ohľad 

● Spolupráca  

● Rivalita 

● Vodcovstvo 

● Riešenie problémov 

● Otvorená komunikácia 

● Efektívna komunikácia 

● Neverbálna komunikácia 

● Rozdiely 

● Spojenia 

 

Poznanie spoločnosti 

Správanie ľudí sa mení, keď sú sami alebo v skupine. Táto podtéma sa týka spoločnosti, ktorá 

je tiež samostatnou témou. Všímanie si alebo premýšľanie o normách navštívenej krajiny vám 

napovie veľa o spoločnosti, rovnako ako ostatné podtémy uvedené v nasledujúcom texte. 

Odporúčame účastníkom zbierať dôkazy a pýtať sa miestnych ľudí, čo si myslia o týchto 

pojmoch: 

● Demokracia 

● Diskriminácia 

● Predsudky 

● Rodové záležitosti 

● Právo a sloboda 

● Chudoba 

● Ekológia 

● Ekológia človeka 

● Klimatické zmeny 

● Ľudské práva 
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● Rasizmus 

● Xenofóbia 

● Migranti 

● Homofóbia 

● Solidarita 

● Vojna a nenávisť 

● Bezdomovectvo 

● Tolerancia 

 

 

Základné systémy 

Ľudia zistili, že systémy nám môžu pomôcť pochopiť svet okolo nás, preto mnoho šikovných 

ľudí usporiadalo fakty do systémov. Ak si nájdeme čas na ich štúdium, zamyslíme sa nad 

ľudskými javmi z mnohých rôznych hľadísk. Tu si ukážeme niektoré z nich. Keď navštívite novú 

krajinu, môžete si vybrať jednu alebo dve z nich a podľa toho sa zamyslieť nad svojimi 

zážitkami: 

● Maslowova pyramída 

● Flow, vzrušenie 

● Časový manažment 

● MBTI – typy osobnosti 

● Jazyky lásky 

● Princípy SMART 

● Johari 

● Thomas - Killman 

● Golman: EQ, EQ znaky 

● Zvládanie stresu 

● Schattenhofer 

● Rehabilitačný prístup 

● Bloomov model 

● Partnerstvo a hierarchia 

● Diltov model 

● Gordonov jazyk 

● Hippokrates 

● Bernské hry 

● Jazyk lásky 

● Transakčná analýza 

 

Kreativita 

Zábava a využívanie svojej kreativity určite robí cestu zaujímavejšou. Existujú rôzne 

inteligencie (Gardnerova teória viacerých inteligencií), ktoré nám môžu prezradiť o svete ešte 

fascinujúcejšie veci. Nájdete ich tu spolu s niektorými ďalšími aspektmi: 
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● Vizuálne 

● Hudobné 

● Logické 

● Jazykové 

● Kinestetické 

● Naturalistické 

● Intrapersonálne 

● Interpersonálne 

● Dilema 

● Zmena názorov 

● Situácie čo ak? 

 

 

Spôsoby učenia 

Ľudia sa učia rôznymi spôsobmi. Čím viac sa poznáme a sme si vedomí spôsobu, akým sa 

učíme, tým lepšie a prospešnejšie zážitky môžeme počas cesty získať. Nasledujúci zoznam má 

pomôcť cestovateľovi sústrediť sa na rôzne aspekty. 

● Zahrievanie (hry, rotujúce páry, sociometria) 

● Prednášky – systémy (viď infografika) 

● Hry (kooperatívne, pre zábavu, budovanie zručností, budovanie tímu, 

sebauvedomovanie, kinestetika, riešenie problémov, vedenie, budovanie 

dôvery) 

● Spätná väzba – jemná a tvrdá 

 

Inšpirácia 

Počas cestovania sa stretávame s množstvom spôsobov, pri ktorých nám inšpirácia pomáha. 

Účastníci si môžu prezrieť zoznam a dokončiť ho počas svojej cesty. Nové prostredie v cudzej 

krajine je len jedným zo zdrojov inšpirácie:  

● Prejavy 

● Citáty 

● Príbehy 

● Obrázky 

● Hudba 

● Biografia 

● Vtipy 

● Ľudia 

● Nápady 

● Umenie 

● filmy 

● Fotografie 
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● Diskusia 

● Odkazy 

● Zvieratá 

● Zážitky 

● Dilema 

● Životné prostredie 

● Vzory 

● Otázky 
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Príloha 2: Ekológia 

 

Ciele 

Je dôležité, aby budúca generácia pochopila koncepciu a praktické otázky trvalej udržateľnosti. 
Nie je ľahké globálne vnímať kontext a vzájomné vzťahy týchto troch (environmentálnych, 
sociálnych a hospodárskych) aspektov udržateľnosti. Je tiež náročné porozumieť úlohe ľudí v 
environmentálnych problémoch a ešte ťažšie je čeliť našej zodpovednosti. Prináša to našu 
osobnú zodpovednosť za globálne problémy a tiež miestne aktivity. Začíname hľadať a 
analyzovať informácie pre našu každodennú prácu, rovnako ako chápať význam 
medzinárodnej spolupráce.   

 

Kompetencie 

Kompetencie materinského a cudzieho jazyka: Cestovanie prináša možnosť vyjadriť svoj 
názor a počúvať ostatných. Môže byť tiež zdrojom energie na učenie sa cudzích jazykov. Pred 
cestou by mali účastníci nájsť informatívne texty o cieľovej krajine vo svojom materinskom 
jazyku alebo v iných jazykoch. Ak je človek schopný premeniť obrázky na texty a naopak, 
pomáha mu to pochopiť novú krajinu. Čím viac sú cestovatelia pripravení na cestu a disponujú 
základnými informáciami, tým viac môžu cestu využiť na rozšírenie svojich všeobecných 
vedomostí. Počas rozhovorov s miestnymi obyvateľmi sa môžeme poľahky dostať do 
zmysluplných  diskusií. Po príchode domov je skvelou aktivitou odprezentovať čo sme sa 
naučili priateľom alebo spolužiakom. Taktiež môžete písomne zhrnúť svoje skúsenosti v blogu.  

Matematické kompetencie: Matematika nás učí premýšľať a cestovanie ponúka veľa 
príležitostí na využitie schopnosti myslenia. Napríklad počas diskusie môžete logicky zoskupiť 
argumenty a v iných témach sa pripraviť na používanie jazyka s veľkou presnosťou. Modely 
môžete použiť na podporu argumentov a rôznych spôsobov myslenia a riešiť tak každodenné 
problémy. 

Digitálne kompetencie: Pred cestou nemusí byť internet jediným, ale vo väčšine prípadov 
určite najjednoduchším spôsobom, ako získať informácie o cieľovej krajine. Po príchode 
domov je asi najmodernejším spôsobom zhrnutia skúseností prezentácia, pri ktorej sa počítač 
opäť zíde (napr. pomocou programov ako PowerPoint). Internet je tiež veľkým pomocníkom, 
ak chcete nájsť odborníkov alebo ľudí so záujmom o danú krajinu. Zoznam využitia digitálnych 
zručností je nekonečný, uviedli sme len niektoré príklady.  

Sociálne kompetencie: Cestovanie nevyhnutne robí ľudí otvorenejšími zážitkom. Stretávanie 
nových ľudí či konverzácie s miestnymi môžu človeka zmeniť. Poskytuje nám to možnosť 
podeliť sa o myšlienky, skúsenosti a názory, rozvíjať naše schopnosti počúvať a porozumieť, a 
zároveň sa zoznamovať s rôznymi kultúrami. Umožňuje nám rozvíjať schopnosť tolerancie, 
zbaviť sa predsudkov, prijímať kompromisy a rozdiely v názoroch bez toho, aby sme sa dostali 
do konfliktov. Tiež nás to učí, ako zvládnuť frustráciu alebo hnev. Okrem toho môžu tieto 
diskusie vzbudiť záujem danej osoby o miestne problémy. Čím viac človek cestuje, tým viac 
dokáže rešpektovať druhých, vytvárať demokratické spojenia, vidieť a UŽÍVAŤ si náboženskú 
a etnickú rozmanitosť.  
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Podnikateľské kompetencie: Počas cestovania existuje vysoká šanca, že sa nevyhnete určitej 
forme spolupráce. To je základom nášho úsilia o ochranu životného prostredia. Stane sa, že 
cestovateľ sa z nejakého dôvodu musí spoľahnúť na miestnych obyvateľov a musí byť 
pripravený požiadať o pomoc alebo ju prijať. Počas cesty sa naučíte zvládať nehody alebo 
riziká, čo rozvíja najdôležitejšie zručnosti zamestnancov: riešenie problémov. 
 

Kompetencie sebavyjadrenia a umeleckého vedomia: Cestovanie poskytuje veľa estetickej 
radosti. Pochopenie novej kultúry môže priniesť rešpekt voči kultúrnemu životu miestnych 
obyvateľov. Cestovanie nás robí otvorenejšími novým zážitkom, ktoré nám dávajú radosť zo 
života.  
 

Vzdelávacie schopnosti: Príprava na cestu nás učí veľa kultúrnych, technických a praktických 
vecí. Získavanie nových poznatkov o krajine alebo premýšľanie o tom, ktoré predmety si 
priniesť a ktoré nechať doma, bude omnoho jednoduchšie po absolvovaní niekoľkých ciest. Po 
niektorých kratších alebo dlhších cestách si účastníci vytvoria rutinu, ktorú môžu využiť aj v 
iných oblastiach – budú potom sebaistejší pri príprave na čokoľvek. Keď sa dostanú do nových 
situácií, vypracujú si nové stratégie učenia sa a tiež budú mať viac skúseností s učením sa a 
poznaním samých seba: po niekoľkých cestách budú môcť celkom jasne vidieť svoje slabé a 
silné stránky.  
 

Vedecké kompetencie: Ekológia je najviac viazaná na vedu. Ak človek vkladá energiu do 
správnej prípravy, efektívneho využitia času v danej krajine a vedomého získavania 
skúseností,  potom čas využíva ako najlepší spôsob, ako sa dozvedieť čo najviac o 
environmentálnych vedách. Cestovateľ zistí, že je čoraz jednoduchšie vidieť správne 
zameranie, nájsť najlepšie informácie a diskutovať o problémoch najpríjemnejším spôsobom. 
Účastníci budú predkladať relevantnejšie návrhy, budú mať informovanejšie a 
kompetentnejšie stanoviská k čoraz väčšiemu počtu otázok. Okrem toho budú rozumieť 
miestnym, regionálnym a globálnym otázkam a uvidia život v jeho komplexnosti, ktorá ho robí 
oveľa radostnejším. 
 

Ako používať tento dokument? 

V nasledujúcom texte uvedieme niekoľko otázok, nápadov a úloh, ktoré slúžia ako príklady na 
vyvolávanie myšlienok používateľa. Niekedy sú formulované ako otázky, inokedy ako kľúčové 
slová alebo širšie témy. Zvýraznené oblasti v dokumente uvádzajú akú metodiku považujeme 
za najvhodnejšiu na použitie pri vypracovaní danej podtémy (pozorovanie, výskum a pod.). 
Slúžia ako podpora a usmernenia a siahajú od jednoduchých pozorovaní a poznámok až po 
komplexný výskum alebo tvorbu modelov.  

Táto časť je akési more myšlienok, ktoré každý účastník (s pomocou sprostredkovateľa) 
prispôsobí svojim vlastným potrebám, záujmom a národným učebným osnovám danej krajiny. 
Je to niečo ako teoretické zázemie, ktoré pomáha cestovateľovi vytvoriť personalizované 
plánovanie pre budúcu cestu. 
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Obsah 

Orientácia na mieste a v čase 

● Kde sa ľudia zhovárajú? Rôzne generácie – rôzne miesta? Pozorovanie 

● Iná topografia, iný život. Pozorovanie 

● Ako sa orientujeme na rôznych miestach? (Budovy, príroda) Pozorovanie  

Doprava 

1. Zóny bez áut. Debata 

2. Chodci a vozidlá. Pozorovanie 

3. Doprava šetrná k životnému prostrediu. Výskum 

4. Skútre, cyklistické siete.  Výskum a pozorovanie 
5. Koľko, kde a prečo ľudia cestujú v tejto krajine? Otázky 

6. P&R, počet automobilov. Dojmy a štatistiky 
7. Ako sa môžeme vydať na určitú cestu ekologickým spôsobom? Výskum 
8. Doprava, aby som sa tam dostal. Osobné priority. Otázky 

9. Miestna doprava. Dojmy 

10. Plánovanie ciest. Individuálne rozdiely. Otázky (Pozri sociálne vedy - MBTI) 

Podnebie 

● Počasie. Pozorovanie 

● Pôda. Výskum 

● Známky zmeny klímy. Dojmy 

● Počet daždivých a slnečných dní. Štatistika 

Ekonomika 

● Priemerný príjem. Výskum 

● Oblasti s nedostatočným počtom zamestnancov. Pozorovanie 

● Úrovne šťastia. Dojmy 

Tvorba 

● Umenie v prírode, príroda v umeleckej tvorbe. Tvorba 
● Umenie zeme. Tvorba 
● Výtvory o prírode.  Tvorba 
● Úprimné signály verzus klam. Dojmy 

● Vývoj spolupráce – fauna, voľne žijúce živočíchy. Výskum 

● (Pre Maďarov) Esti Kornél. Dojmy 

Konzumácia jedla a pitia 

● Reštaurácie vs. stravovanie sa doma.  Výskum 

● Exotické reštaurácie. Pozorovanie 

● Národná kuchyňa, ekológia ingrediencií. Výskum 

● Krčmová kultúra. Dojmy 

● Stravovacie návyky. Dojmy 
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Nakupovanie 

● Ekologické nakupovanie – čo a koľko potrebujete, kde.  Výskum 

● Lokálne trhy vs. nákupné centrá. Výskum 

● Podiel potravín vyprodukovaných lokálne alebo dovezených z ďalekých krajín. 
Výskum 

● Balenia – bezobalové obchody. Pozorovanie 

● Trhy. Pozorovanie 

● Domáca kuchyňa.  Tvorba 

Príroda 

● Prírodné parky. Dojmy 

● Ochrana prírodného bohatstva. Výskum 

● Hranice krajiny. Čomu bránia? Systémy zostávajúce v rámci hraníc. Výskum 

Prispôsobenie sa 

● Akceptovanie neistoty. Dojmy (Pozri sociálne vedy) 
● Orientácia. Pozorovanie 

● Cestovateľské potulky. Otázky 

● Životná stratégia a sebareflexia. Výskum 

● Úkryty. Pozorovanie 

Cestovanie 

1. Predsudky a realita. Pozorovanie 

2. Pohodlie (pohostinnosť). Dojmy 

3. Čo ste sa naučili od okoloidúcich ľudí? Pozorovanie 

4. Čakanie na železničných staniciach – trpezlivé zvieratá. Dojmy 

5. Pocit príchodu. (Pozri príchod) Dojmy 

6. Výpočty pre ekologickú cestu (Pozri doprava). Výskum 

7. Aké zmeny urobíme v krajine, keď tam budeme cestovať? Pozorovanie a výskum 

8. Ako často a prečo sa ľudia z tejto krajiny vydávajú na cestu? Otázky 

9. Kde najviac cestujú miestni obyvatelia?  Rozhovory alebo výskum 
10. Čo si cestovatelia so sebou berú? Pozorovanie 

Dedina vs. mesto  

1. Mestské lesné hospodárstvo: ulice vs parky.  Porovnávanie 
2. Koľko druhov stromov chodci poznajú? Rozhovory 
3. Prečo považujete verejný priestor za dobrý alebo zlý? Rozhovory 
4. Známky ekologickej angažovanosti škôl. Pozorovanie a výskum 

5. Vstupná/výstupná analýza oblastí. Výskum 

6. Infraštruktúra. Pozorovanie 

Voda 

1. Zbieranie príkladov pre rôzne typy vodných útvarov a ich využitie. Pozorovanie 

2. Dažďová voda, voda z vodovodu, miestna prírodná voda, chemické zloženie, rozdiely. 
Pozorovanie a  porovnávanie 
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3. Vplyv vody na mestské priestory. Výskum 

4. Útvary/zdroje vody. Pozorovanie 

5. Odkiaľ pochádza pitná voda? Výskum 

6. Cesta dažďovej vody – tipy, pozorovanie v suchom počasí a v daždi. Pozorovanie 

Situácia v oblasti odpadu 

1. Objekty, hodnota, odpadky/odpad. Pozorovanie 

2. Prijatie použitých materiálov alebo materiálov z druhej ruky. Pozorovanie 

3. Vzťah k odpadkom, odpadu. Dojmy a rozhovory 
4. Kompostovanie. Tvorba 
5. Zvyky, predmety, náradie pri narábaní s odpadom. Pozorovanie 

6. Recyklácia, opätovné použitie, zníženie odpadu. Výskum 

7. Triedenie odpadu. Pozorovanie 

8. Kampaň za nulový odpad. Tvorba 

Príchod 

● Znaky, návyky. Dojmy 

● Priniesť im vlastnoručne vyrobené ekologické tašky ako darček. Tvorba 
● Pocit po príchode. Dojmy 

● Stratiť sa. Dojmy 

● Rôzne typy ubytovania. Pozorovanie 

Ľudia a príroda 

1. Tváre a štruktúra ľudí – ich vzťah k prírode. Dojmy a rozhovory 
2. Metódy a návyky liečby. Výskum 

3. Čo si myslia o ekológii? Rozhovory 
4. Podiel domácej kuchyne v porovnaní s reštauráciami. Rozhovory 
5. Architektonické riešenia s ekologickým účelom – v minulosti a dnes. Pozorovanie 

6. Negatívna a pozitívna spätná väzba na ekológiu – postoj. Rozhovory 
7. Osvedčené postupy ľudí žijúcich v blízkosti prírody. Pozorovanie 

Zastavané prostredie 

1. Obec vs. mesto. (pozri  Ľudia a príroda) 
2. Výška budov. Dojmy 

3. Obytný dom, kancelárie, obchody – proporcie. Pozorovanie 

4. Aké materiály používajú na stavanie? Výskum. 
5. Rozšírenosť cyklistických ciest. Porovnávanie 

Hromadná doprava 

 

1. Ihriská. Pozorovanie a porovnávanie 
2. Mestská príroda. Pozorovanie 

3. Stavebné materiály – pozri: zastavané prostredie. Výskum 

4. Chránené objekty. Výskum 

5. Systém zvukov. (pozri voľne žijúce zvieratá)  
6. Urobte si jeden deň „spoločnú“ prechádzku, potom ju urobte iným spôsobom. 

Tvorba 
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7. Kde sa ľudia rozprávajú? Na verejných námestiach? Prečo práve tam? Dojmy 

8. Ľudia, ktorí chodia s malými deťmi/chodia okolo malých detí. Pozorovanie a 
porovnávanie 

9. Ekologické riešenia neznáme v domovskej krajine. Výskum 

10. Diskusia o používaní áut v mestách. Pozorovanie a porovnávanie 
11. Svet parkov. Pozorovanie a porovnávanie 
12. Centrum mesta. Pozorovanie a porovnávanie 
13. Rôznorodosť druhov na rôznych miestach mesta. Porovnávanie 
14. Aglomerácia, dostupnosť – čas, energia. Výskum 

15. Dom ako entita žije v prostredí. Pozorovanie 

16. Pravidlá pre psov. Pozorovanie 

17. Rozdiely medzi krajinami. Porovnávanie 
18. Vzťahy medzi komunitou a životným prostredím. Rozhovory 
19. Voľnočasové rutiny miestnych obyvateľov – chôdza, nordic walking, petang. Dojmy 

20. Návyky a prispôsobenie. Výskum 

21. Záhrady, bloky, radové domy, typy domov. Pozorovanie a porovnávanie 

Zvieratá a rastliny vo voľnej prírode 

1. Biocenóza.  Pozorovanie rozdielov 

2. Biodiverzita. Výskum 

3. Zvuková krajina. Dojmy 

4. Zvieratá neznáme v domovskej krajine. Výskum 

5. Zoo. Návšteva 
6. Podiel lesov, polí. Výskum 

7. Ekosystém. Pozorovanie 

8. Porovnávanie regiónov.  Porovnávanie 
9. Špecifické zvieratá charakteristické pre región. Výskum 

10. Spolužitie ľudí a zvierat. Aké je vaše obľúbené zvieratko? (Pozri príroda) 

11. Predstavenie zvierat a rastlín, náhodných cestovateľov. Rozhovory 
12. Invázne druhy. Výskum 

13. Iné typy patogénov. Výskum, rozhovory 

Fauna 

1. Holuby. Pozorovanie 

2. Hniezda. Pozorovanie 

3. Do akej miery sú zvieratá zvyknuté na ľudí (okolo nich)? Dojmy 

4. Spolužitie zvierat a ľudí. Dojmy 

5. Domáce zvieratá. Pozorovanie 

6. Vyberajú zvieratá odpadky z kontajnerov? Pozorovanie a porovnávanie 
7. Chôdza s prasaťom. Pozorovanie a výskum 

8. Skrývanie, objavovanie životného štýlu. Výskum 

9. Objavenie pohybu.  Dojmy 

10. Zvieratá v meste. Dojmy 

Flóra 

1. Podiel dovezeného a miestneho ovocia. Výskum a pozorovanie 
2. Koľko krokov je medzi 2 stromami? – Urobte priemerné pozorovanie 
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3. Domy, záhrady, kvety. Dojmy 

4. Prieskum: koľko druhov stromov poznajú miestni obyvatelia? (Pozri obec a mesto) 

Siete 

1. Mestské siete (potraviny, kanále, doprava). Pozorovanie 

2. Miestne komunity. Rozhovory 
3. Objavovanie sietí, potulky.  Rozhovory 
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Príloha 3: Literatúra – cestovanie ako literárny topos 
 

Ciele 

Pri cestovaní odporúčame pozrieť si literárne zhrnutie danej krajiny, iste vám niektoré svetovo 

známe majstrovské diela udrú do očí. Ak sa zaujímate o literatúru, môžete sa tak pripraviť na 

cestu. Zároveň počas cesty môžete začať konverzácie, aby ste sa dozvedeli nové informácie o 

najzaujímavejších alebo najznámejších spisovateľoch a básnikoch od miestnych obyvateľov. 

Môže byť zaujímavé nájsť diela o stvorení sveta a rôzne mytologické príbehy na túto tému. 

Tiež to môže byť výbornou aktivitou ako nájsť podobnosti a rozdiely pri porovnávaní mytológie 

navštívenej a domovskej krajiny. 

Byť cestovateľom a čitateľom je stav bytia. Učenie sa a precvičovanie sebareflexie môžu byť 

jedným z cieľov, ktoré sú neodmysliteľne spojené s učením sa o ľudskej literatúre. 

 

Kompetencie 

V rámci tejto témy je možné rozvíjať kompetencie v týchto oblastiach: 

Pochopenie textov: Počas čítania to prichádza prirodzene. Cestovanie si vyžaduje pochopenie 

rôznych textov – rôznych dĺžok, tém, zložitosti atď. Bez toho to jednoducho nejde.  

Produkovanie textu: To isté platí pre písanie. Od zaznamenávania poznámok až po písanie 

esejí, všetky typy písania môžu byť začlenené do tohto projektu. Čím dlhší je písaný text, tým 

viac šancí máme na preukázanie svojich zručností rozpoznať relevantné body alebo urobiť 

krátky návrh. 

Stať sa čitateľom: Aj keď mladá generácia často na každodenné čítanie zabúda, tento projekt 

čítanie prirodzene vyzdvihuje. Je čoraz dôležitejšie poznať aspoň niektoré dôležité literárne 

diela navštívenej krajiny. V literatúre sa môžeme stretnúť so situáciami, ktoré poskytujú 

odpovede na problémy čitateľa, rozvíjajú jeho empatiu s hrdinami literárneho diela a taktiež 

jeho osobnosť. Emocionálny rozvoj je základom osobného úspechu a sociálnej integrácie.  

Kritické myslenie: Neoddeliteľnou súčasťou cestovania je, že každého človeka naučí kriticky 

myslieť. Človek musí robiť rozhodnutia, a to si vyžaduje túto kompetenciu.  

Tvorba názoru: Ak chce účastník skutočne využiť tento projekt, bude hľadať možnosti, ako sa 

dostať do zaujímavých diskusií s miestnymi obyvateľmi a zároveň prirodzene rozvíjať túto 

zručnosť. Zhromažďovanie a formulovanie argumentov a pochopenie toho, čo chcú ostatní 

povedať, je dôležitou zručnosťou pri vytváraní dobrých vzťahov. Je dôležité nájsť dobré otázky, 

ktoré sa opýtať, ak chce cestovateľ získať viac poznatkov o danej krajine a ľuďoch, ktorí v nej 

žijú. 

Digitálna kompetencia: Bez nej nie je cestovanie možné. Napr.: zbieranie zdrojov, GPS, písacie 

alebo čítacie cvičenia (e-knihy) atď.  
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Ako používať tento dokument? 

V nasledujúcom texte uvedieme niekoľko pojmov, kľúčových slov a širších tém, ktoré slúžia 

ako podnetné body pre užívateľa. Táto časť je akési more myšlienok, ktoré každý účastník (s 

pomocou sprostredkovateľa) prispôsobí svojim vlastným potrebám, záujmom a národným 

učebným osnovám danej krajiny. Je to niečo ako teoretické zázemie, ktoré pomáha 

cestovateľovi vytvoriť personalizované plánovanie pre budúcu cestu. 

 

Obsah 

Spôsoby učenia 

Na prípravu na cestu je možné použiť digitálne alebo tradičné noviny, slovníky alebo tlačové 

predmety, časopisy alebo videá. Ak cestovateľ hovorí jazykom danej krajiny, tiež to môže 

predstavovať dobré jazykové cvičenie. 

Počas cestovania sú možné rôzne formy učenia: individuálna práca, kooperatívne malé 

skupiny, tradičné alebo digitálne formy, reflexívne alebo interaktívne metódy, gamifikácia, hry 

(digitálne alebo tradičné), mimoškolské aktivity, ako je návšteva divadla alebo výstavy, 

sledovanie, porovnávanie a analýza filmov a filmových adaptácií. Tvorivé písanie s využitím 

kľúčových slov je tiež dobrým spôsobom, ako zdieľať skúsenosti. 

Po návrate domov a do školy môžete tiež využiť situačné cvičenia, dramatické techniky alebo 

urobiť prednášku či newsletter. Cestovateľ si tiež môže pripraviť kvíz alebo domácu úlohu pre 

svoju triedu alebo spolužiakov. Skvelou formou porovnávania názorov je aj zorganizovanie 

diskusie. Ďalšie aktivity: tvorba powerpointových alebo Prezi prezentácií, mindmapy o 

zážitkoch, príprava blogu alebo eseje a ich zdieľanie s priateľmi. 

 

Topos 

Cestovanie je jedným z najdôležitejších prvkov ľudskej existencie: dobrodružstvá a neznáme 
krajiny prinášajú cestovateľovi nové poznatky. Literárne postavy a hrdinovia sú pre nás vzorom 
a autori často využívajú motív cestovania na morálne vzdelávanie čitateľa. Motív cestovania 
je preto hlboko zakorenený v literatúre. To sú niektoré z najčastejších: 
 

● rozvoj charakteru prostredníctvom priateľov, hlad po vedomostiach, spoznávanie 
našich návykov a postojov 

● pojem topos: cesta, život, metafora osudu 

● topos cesty – staroveký archetyp  

● východiskový a záverečný bod – idem svojou cestou 

● dôležitosť medzipristátia (zastávok) 



37 
 

● zablúdiť, zvoliť si cestu, ísť opačnou cestou 

● na ceste: predstavuje niečo medzi – minulosť a budúcnosť, hore a dole, späť a dopredu 

● cestovanie a sebareflexia 

● fyzická a vnútorná cesta 

● svet dieťaťa a dospelého – dospievanie ako cesta 

● byť cestovateľom je stav existencie – ste považovaný za pútnika, ak zostanete 
osamote? Outsider alebo zaangažovaný 

 

Aký je účel cesty?  

Za začatím cesty môže byť viacero motivácií. Naším cieľom je ukázať vám, že čím viac sa 

chceme sústrediť na konkrétneho človeka, tým viac musíme vedieť o jeho vnútorných 

cestovateľských motiváciách. Odporúčame vám tento zoznam rozšíriť a premýšľať o ňom. 

Pomôže vám to nájsť skutočný typ práce, ktorú sme do tejto témy vložili.  

o hľadanie šťastia 

o hľadanie zmyslu života 

o cestovanie je proces učenia, počas ktorého odchádzame do neznáma, ktoré môže 

ukrývať nebezpečenstvo a nečakané momenty, ale na konci sa vrátime s určitými 

zmenami v osobnosti. Človek sa vydá na cestu, pretože potrebuje dokončiť nejakú 

misiu. Neznáme je často lákavé, pretože tam môžeme objavovať nové veci osamote a 

uspokojíme tak náš hlad po dobrodružstve. 

o nájsť sám seba, vrátiť sa späť k sebe 

o spoznať seba samého a svet okolo nás (sebapoznanie a uvedomenie si druhých) 

 

Žánre 

Ak sa zamyslíme nad veľkým množstvom literárnych žánrov, zistíme, aké fascinujúce je nájsť 

tie, ktoré sú najbližšie k nášmu srdcu. Nebojte sa, každému sa podarí nájsť ten, ktorý mu 

poskytne pri plnení tejto úlohy skutočnú radosť. Tu je niekoľko príkladov žánrov: 

● ľudová rozprávka (3 synovia odchádzajú z domu) 

● cestovanie do krajín, ktoré neexistujú (Gulliver) 
● sci-fi 
● cestovný denník (prieskumníkov a lovcov) 
● exil ako druh cesty 

● cestovatelia z pohodlia domova 

● stanovenie a zapamätanie si 
● potulky  
● migrácia 

● návraty domov - ako sa cestovateľ pri návrate zmení, ako je vítaný 

● cestovanie v čase 

● poznámky a popisy stopárov 

● stratiť sa 
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● idem na miesto – Viem niečo, čo miestni obyvatelia nevedia? Čím by som mohol byť 
zaujímavý? Čo môžem povedať o svojom svete miestnym obyvateľom? 

● El Camino, púť 

● hľadanie domova/pôvodu: Sándor Kőrösi Csoma, Friar Julian, Ármin Vámbéry (naučia 
sa jazyk, asimilujú sa v kultúre) 

 

Literárne diela 

Samozrejme, nie je možné vymenovať všetky svetoznáme literárne diela, ktoré pokrývajú 

tému cestovania, ale niektoré z nich sa nám podarilo zozbierať. Pred cestou môžete nahliadnuť 

do encyklopédie o danej krajine a nájsť jej najznámejšie diela. Účastník potom môže začať 

svoju vlastnú vnútornú cestu s týmito položkami. Zažite skvelý pocit z rozhovoru o vašich 

zážitkoch z čítania s miestnymi obyvateľmi, ktorí budú mať určite odlišné názory. Možno sa 

vám podarí zažiť radosť spôsobenú rôznymi spôsobmi, ako vidieť svet. Na začiatok uvedieme 

niektoré z najdôležitejších výtvorov literárneho sveta:  

 
● Odysea 

o hlavný hrdina prechádza osobným rozvojom 

o Odyseus sa naučil dôverovať sám sebe namiesto sily bohov. Preto ho 
nespočetné kalamity nútili, aby prekročil svoje vlastné hranice 

o dve cesty: Odyseus (stáva sa lepším vodcom) a Telemachus (vyrastá) 

● Božská komédia – hľadanie života 

● Candide alebo Optimizmus 

● Cesta apoštola Pavla – listy: premena apoštola Pavla – damascénska premena – počas 
cesty objavuje zmysel svojho života 

● Robinson 

● Baudelaire: Voyaging 

● Agatha Christie: Absent in the Spring 

● Gulliver 

● Don Quijote 

● Verne 

● Marlo Morgan: Mutant Message Down Under 

● Ian D Robinson: You Must Die Once 

● Objav severného a južného pólu 

● Kenneth Roberts: Northwest Passage 

● Tit Alexejev: The Pilgrimage – križiacke výpravy 

● Shakespeare 

● David Grossman: To the End of the Land –  Israel  
● Knihy Geralda Durrela 

● Arthur C. Clark: Séria Space Odyssey 
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Aktivity 

Môžeme využiť stovky aktivít, aby sa dozvedeli viac o literatúre danej krajiny. Tu nájdete 

niekoľko nápadov, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia a môžu byť ľahko aplikované na akúkoľvek 

krajinu. Sprostredkovatelia môžu pomôcť mladým ľuďom pri hľadaní vhodných úloh.  

● Odysea 

- pokúsme sa príbeh preniesť do súčasnosti (čo počas potuliek zmeškal, o čom 
by sme mu mali povedať, aby pochopil súčasný svet, čomu nerozumieme, 
čomu nerozumie on, ako sa zmenili mapy) 

- Odyseus: S kým by sa dnes stretol? Aké ekvivalenty pokušenia (sirény, 
pojedači lotosu) dnes existujú? Vytvorte viac ostrovov (ktoré by mohli byť 
mytologicky autentické) 

- epos o našej ceste – epická rekvizita napr. „tu som“ (in medias res), modlenie 
sa za „pána wi-fi“, čo by si mysleli starovekí grécki bohovia o covide 

- božský zásah (čo by sa zaň mohlo považovať v dnešnej dobe?) vs. ľudské 
zámery 

- boli to prisťahovalci, neprispôsobili sa miestu, kam prišli, boli to pozorovatelia, 
nemiešali sa  

● Čo sa stane, ak strávim 1, 10 alebo 100 dní na mieste? Aké rozdiely môžem zažiť? 

● Ako pracujeme a rozvíjame tému na svojich smartfónoch – chaty, selfie, surfovanie - 
blog 

● Instagram, FB profil pre niektoré postavy – existujúca aplikácia (napr. 25 selfies z 
Maďarského kráľovstva) 

● Dávať rady vo FB skupinách → navštíviť miesto X a Y - Odysea 

● Tvorba kolekcií: objekty, spomienky, fotografie, wifi heslá, QR-kódy, štrk, lodný lístok  
● Buď fotím, alebo som tam. Ako sme na tom s mysľou? 

● Cestovanie po spomienkach 

● Obrázok vs. písanie vs. kreslenie na zapamätanie – rôzne spôsoby, ako si „uložiť 
spomienky“, ako fungujú (vonkajší zážitok, vnútorný zážitok, pocity) 

● Potulky, strácanie sa, videnie za hranice 

● Ako tam naozaj môžem byť, byť toho súčasťou, napr. ako to ovplyvňuje môj výber 
oblečenia (nosenie ich oblečenia) 

● Turistické mesto – vonkajšia a vnútorná tvár 

● Podľa čoho si vyberáte cieľ? Reklamy? Túžba? 

● Urobiť si veľkú prípravu alebo si zbaliť len zubnú kefku a vyraziť - rozdiely v 
osobnostiach (MBTI) 

● Dokážete tam žiť natrvalo? Prečo áno a prečo nie? 

● Každé neznáme miesto je pokušením. 
● Vrcholné body vesmíru na 100 metrov dlhej čiare, 15-miliardová história (imaginárne 

cestovanie v čase) → idúc po tejto čiare kúsok po kúsku. Ako vyzeral svet pred 
vznikom slnečnej sústavy? Úcta, ísť na hodinový „výlet“ po malých krokoch, so 
zvukom meditácie, improvizačný rekordér v pozadí, s väčšou vzdialenosťou od seba 
(osamelý výlet) 

● Mapa očakávaní – moje očakávania od miesta (čo je domáce, čo je importované) 

● Všimneme si, čo je na tom mieste organické? Paralely s naším mestom/rodným 
mestom? 

Škála: rôzne osoby považujú rôzne kúsky za prirodzenú súčasť mesta/miesta 
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● Dobrodružná prehliadka mesta 

Stolová hra – zjazdovka, 30 zastávok, smrť, stúpanie, karty šťastia, rôzne 
situácie, kto vyhrá, → vytvorte si svoju verziu Odysei a/alebo vášho 
cestovania: nepredvídateľné situácie, body alebo okamihy zmätku – 
modelovanie. Namiesto božského zásahu šťastie 

● Oblečte sa ako vreckár, čarodejník, policajt atď. → pozrite sa na mesto ich očami 
● Rozdeľte si mesto medzi sebou tak, aby ste videli rôzne perspektívy, napr. lekár – 

stará lekárska univerzita, vreckár – čo vidí on? 

● Vyberte si knihu o danej krajine alebo meste a prečítajte si ju pred cestou alebo 

počas nej.  

● Do akej miery sa chcete zapojiť? 

● Vytvárajte profily pre (vymyslených) cestovateľov prostredníctvom sociálnych 

platforiem 

● Zahrňte odsek o vašej ceste do svojho životopisu alebo ho použite ako prvok v 

motivačnom liste v žiadosti o zamestnanie  

● Nájdite prvý román 

● Nájdite najdôležitejšie diela pre každú dobu, napr. renesanciu, romantizmus a pod. 

● Nájdite najdôležitejšie prvky, ktoré ovplyvnili daný jazyk (základná slovná zásoba) 

● Digitálna hra: Assassin's creed (12 kapitol). K dispozícii je aj kniha s hrou. 

 

 
  



41 
 

Príloha 4: Jazyk 
 

Ciele 

V cudzom jazykovom prostredí sa automaticky rozvíja váš prvý cudzí jazyk. Cestovatelia určite 

urobia všetko, čo je v ich silách, aby zrealizovali svoje plány. 

Pred cestou je vhodné sa pripraviť pomocou niekoľkých jazykových fráz. Pomôcť vám môžu 

digitálne jazykové webové stránky. Počas cesty budú účastníci využívať a precvičovať si všetky 

jazykové zručnosti v reálnych situáciách.  

Po návrate domov pomôže reflexia používania jazyka posilniť novonadobudnuté vedomosti.  

Cestovanie je skvelá príležitosť zamerať sa na používanie jazyka. Ak sa účastníci tohto 

programu pred cestou zamerajú na dobré aspekty, čas strávený v inej krajine im môže 

poskytnúť hlboké skúsenosti s miestnym jazykom bez ohľadu na to, či daným jazykom hovoria 

alebo nie. Môžu sa zapojiť do skvelých rozhovorov s miestnymi obyvateľmi napríklad v 

angličtine, ale môžu si byť istí, že miestni obyvatelia sa nimi radi porozprávajú aj v ich 

materinskom jazyku.  

Nájsť správne otázky a aspekty však nie je jednoduché. Uvádzame tu niekoľko nápadov, 

zoznam je však nekonečný… 

● Biblia je skvelým zdrojom literárnych diel a tiež výtvarného umenia. 

● Legendy a príbehy o svätých môže sprostredkovať, ako tamojší ľudia hľadeli na svet. 

Filmové adaptácie môžu poslúžiť rovnako. 

● Všímanie si štruktúry a pôvodu jazyka môže takisto účastníka naučiť veľa vecí o 

vlastnom jazyku. 

● Jazyk a myslenie alebo hovorenie a myslenie sú v úzkom vzťahu. Rozhovor s ľuďmi s 

týmto aspektom na mysli nám môže prezradiť veľa o druhých aj o sebe samých. 

● Účastníkov nabádame, aby sa pokúsili ponoriť do sveta jazyka. Je to fantastická výzva. 

Získajte informácie o rôznych typoch jazykov, napr. pomocou videí: napr.: 

https://www.businessinsider.com/map-evolution-european-languages-2015-8 alebo 

http://www.boredpanda.com/world-languages-infographic-design-alberto-lucas-

lopez/ 

 

Kompetencie 

Učenie sa a precvičovanie jazyka rozvíja niekoľko kompetencií. Nižšie uvádzame niekoľko 

situácií, v ktorých si tieto kompetencie v rámci tohto projektu môžete zlepšiť: 

Komunikačná kompetencia: Vyjadrenie myšlienok a názorov, formulovanie otázok, 
pochopenie názorov iných ľudí, vytváranie ľudských väzieb a precvičovanie mnohých rôznych 
foriem sociálnych zručností.  

https://www.businessinsider.com/map-evolution-european-languages-2015-8
http://www.boredpanda.com/world-languages-infographic-design-alberto-lucas-lopez/
http://www.boredpanda.com/world-languages-infographic-design-alberto-lucas-lopez/


42 
 

Digitálna kompetencia: Príprava na cesty, získavanie potrebných informácií a samozrejme 
rozvíjanie jazykových interakčných zručností. 

Mysliaca a kognitívna kompetencia: Riešenie problémov, zmena jazykových kódov, získavanie 
a používanie informácií. 

Intra- a interpersonálna kompetencia: Získanie spojenia s ľuďmi, spoznávanie nových kultúr. 

Kompetencie v oblasti kultúrneho povedomia, tvorivosti a sebavyjadrenia: Získanie väčšej 
informovanosti o svete a rozvíjanie tolerancie a akceptácie. 

Kompetencie v oblasti podnikania a zamestnanosti: Spolupráca, riešenie problémov, 
komunikácia s cudzími ľuďmi – rozvíja to zručnosti cestovateľa, ktoré sa mu zídu ako 
zamestnancovi. 

 

Ako používať tento dokument? 

V nasledujúcom texte uvedieme niekoľko otázok, nápadov a úloh, ktoré slúžia ako príklady na 

vyvolávanie myšlienok používateľa. Niekedy sú formulované ako otázky, inokedy ako kľúčové 

slová alebo širšie témy. Táto časť je akési more myšlienok, ktoré každý účastník (s pomocou 

sprostredkovateľa) prispôsobí svojim vlastným potrebám, záujmom a národným učebným 

osnovám danej krajiny. Je to niečo ako teoretické zázemie, ktoré pomáha cestovateľovi 

vytvoriť personalizované plánovanie pre budúcu cestu. 

 

Obsah 

Otázky pred cestou 

● Cestovanie je úžasná vec. Súhlasíte s tým? Prečo? Aké sú hlavné dopravné 
prostriedky?  

● Ako môžete cestovať vo svojej domovskej krajine? Ako môžete cestovať 
do zahraničia?  

Aktivity 

Tu sa začneme spoločne zamýšľať o rôznych úlohách, ktoré môžete vykonať. Zistite viac… 

● Nájdite príklady, že jazyk ukazuje ako miestni obyvatelia myslia.  

● Nájdite v používaní jazyka zaujímavé slová či prvky. 

● Zistite pôvod daného jazyka (jazyková rodina, pôvod slov). 

● Urobte výskum o danom jazyku (Koľko ľudí ním hovorí? Kde všade na svete? Kde sa 

tento jazyk používa ako oficiálny jazyk?) 

● Nájdite rozdiel medzi formálnym a neformálnym používaním jazyka. Ako miestni 

obyvatelia používajú jazyk, aby bol ich prejav slušný?  

● Porovnajte váš jazyk s jazykom navštívenej krajiny z rôznych hľadísk, napr. jeho zvuky, 

počet písmen, fonémy. 
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● Dodržiavajte miestne neverbálne komunikačné návyky (gestá, používanie rúk pri 

rozhovore atď.). 

● Robte si poznámky o zaujímavom správaní alebo zvykoch vo formálnych a 

neformálnych situáciách, formách udržiavania kontaktu. 

● Pozerajte reklamy a zapíšte si ich zaujímavé znaky. 

● Pýtajte sa ľudí na rôzne nárečia jazyka. 

● Pozorujte výslovnosť daného jazyka.  

● Naučte sa pred cestou aspoň 50 slov v danom jazyku. 

● Napíšte hostelu sťažnosť ohľadom ubytovania. 

● Napíšte hostelu list a zarezervujte si v ňom izbu. Spýtajte sa na dôležité informácie. 

● Napíšte vymyslený list cestovnej kancelárii, v ktorom sa opýtate na možnosti 

programu vo vašej destinácii.  

 

Pripravte sa na cestu v anglickom jazyku. 

Pred cestou: Uvádzame niektoré kategórie a zameriavame sa na to, že cesta sa môže začať v 

anglicky hovoriacej krajine. Podobné kategórie je možné aplikovať v spojení s akýmkoľvek 

iným jazykom. 

Počas cestovania: Vyzývame účastníkov, aby boli všímaví! Precvičujte si miestny jazyk, ak ho 

poznáte, alebo použite lingua franca (napr. angličtinu). 

Letecká doprava  

● rezervovať vopred  
● pri odbavovacom pulte  
● check in   
● ukázať svoj pas  
● dostať palubný lístok/letenku, prejsť cez colnicu /nemať nič, čo by som mohol 

deklarovať.  
● dovolenkový balík (polpenzia/plná penzia), osobný sprievodca na 

dovolenke/cestovná kancelária  
● zbaliť/vybaliť kufor  
● už ste niekedy cestovali letecky? 

● prejsť cez colnú kontrolu 

● colný úradník 

● Čakajte na svoj let v odletovej hale. 
● Skontrolujte číslo vášho gatu.  
● nastúpiť do lietadla  
● zrušiť/oddialiť let  
● zapnúť si bezpečnostné pásy  
● vzlietnuť/pristáť  
● byť unesený  
● necítiť sa dobre  
● kokpit  
● vzletová a pristávacia dráha  
● pilot, druhý pilot, letuška  
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● turbulencia 

● jetlag  
● počkať na batožinu pri batožinovom páse  

Cestovanie po mori  

● oddychovať  
● opaľovať sa  
● prístav  
● potápať sa  
● záchranný čln  
● morská choroba  
● prechádzka po palube  
● stroskotať  
● drsné more  
● nalodiť sa, vystúpiť z lode, nastúpiť  

Cestovanie vlakom 

● Aký je váš cieľ?  
● Kde by ste si najradšej sadli?  
● Kde si môžete kúpiť lístok?  
● Ako trávite čas na cestách?  
● pozrite si cestovný poriadok a skontrolujte čas príchodu alebo odchodu 

● vlak odchádza z nástupišťa 4 

● odprevadiť na stanicu 

● máme miesto vo fajčiarskom/nefajčiarskom vozni 
● Je k dispozícii jedálenský vozeň/vozeň s lôžkami? 

● položiť si batožinu na poličku 

● osobný vlak, rýchlik, medzimestská linka 

● získať 50 percentnú zľavu 

● jednorazový/spiatočný cestovný lístok  
 

Vozidlá  

● dvojpodlažný autobus, autobus, diaľkový autobus, električka, trolejbus, 
podzemná doprava (metro), auto, taxík, pick-up, dodávka, nákladné auto, 
vlak 

● trasa autobusu, linky metra, trajekt, tanker, ponorka, čln, loď, lietadlo 

● ísť autobusom, električkou...  
● choď pešo, kráčať  
● ísť/chytiť/zmeškať autobus  
● nastúpiť/vystúpiť z autobusu  
● nastúpiť/vystúpiť z auta  
● Musím prestupovať?  
● zaplatiť cestovné  
● autobusy jazdia každých 10 minút  
● letecky 
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Ľudia   

● cestujúci  
● vodič  
● revízor  
● sprievodca  
● dochádzajúci 
● cestovateľ 

Miesta  

● Zastávka autobusu  
● vlaková stanica  
● nástupište  
● miesto pre taxíky  
● od dverí k dverám 

● časový harmonogram, rozvrh 

● parkovanie 

Ubytovanie   

● spať pod holým nebom v spacáku  
● stanovať v kempingu  
● spať v hosteli pre mládež  
● penzión  
● zarezervovať si izbu v hoteli  
● nocľah s raňajkami (B&B)  
● z izby je výhľad (na more) 
● izba s výhľadom (je drahšia)  

   

Frázy a výrazy  

● verejná doprava  
● (počas) dopravnej špičky  
● (Zasekol som sa) v zápche  
● hustá premávka spôsobuje znečistenie ovzdušia  
● zakúpiť si lístok v pokladni, oraziť si lístok  
● zobraziť sezónny lístok  
● vydržať počas cestovania  
● trvá mi 5 minút dostať sa do... Musím vystúpiť na druhej zastávke, cesty sú 

preplnené.  
● vozidlá sú preplnené, cestujúci sú agresívni a nezdvorilí  
● cestovné je drahšie  
● ak uviaznete v dopravnej zápche, autobusy chodia (ne)pravidelne.  
● musíte zastaviť na semaforoch, je tu obmedzená rýchlosť  
● vziať si deň voľna 

● ísť na dovolenku 

● (počas) turistickej sezóny, (v období) mimo špičky  
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● (letné) letovisko/destinácia, turistická atrakcia 

● ísť na pasívnu/aktívnu/kultúrnu/turistickú/extrémnu/dobrodružnú dovolenku  
● ležať na slnku/opaľovať sa  
● opáliť sa  
● ísť na pláž  
● vodné lyže, plávanie, plachtenie  
● ísť na prehliadku pamiatok a fotiť  
● pozrieť si pamiatky a zaujímavosti  
● ísť na turistiku  
● ísť von a žiť spoločenský život 

Precvičovanie si anglického jazyka – aktivity 

● Vytvorte si 10-položkový zoznam fráz (pred cestou) – podobný tomu, ktorý je 
uvedený nižšie a používajte tieto výrazy. 

1. Dovoľte mi predstaviť sa. 
2. Tu je XY. Môžem hovoriť s XY? Vďaka za zavolanie. 
3. Výborne! Je to dobrý nápad. 
4. Rozumiete mi? Je to jasné? Prepáčte, čo to znamená? 

5. Celkovo vzaté... Aby som to zhrnul... V skratke... 
6. Rád som sa s tebou porozprával. 
7. Pomôžeš mi? Iste, žiadny problém. Teraz nie, bohužiaľ som zaneprázdnený. 
8. Mám ti niečo priniesť z obchodu? Pomôžem ti s tvojou prácou. Vďaka, to znie skvele. 
9. Chcel by som podať sťažnosť. 
10. Môžem si zavolať z tvojho telefónu? Samozrejme, nech sa páči. Vadilo by vám, keby...  

 
● Pozrite si nasledujúci zoznam jazykových funkcií a zamerajte sa na frázy, ktoré ste 

použili počas cesty.  
o predstavenie sa 

o používanie telefónu 

o písanie listov a používanie jazyka typického pre listy  

o zdôraznenie niečoho 

o zhrnutie myšlienky 

o ukončenie rozhovoru 

o vyslovenie alebo napísanie sťažnosti 

o uvádzanie dôvodov na niečo, diskusia 

o spomínanie alebo zabúdanie 

o vyjadrenie 

▪ obdivu 

▪ porozumenia (alebo naopak) 

▪ pocitu ako strach, šťastie, sklamanie, hnev atď. 

▪ pochybnosti, domnienky 

▪ záujmu 

o poprosiť o 

▪ zopakovanie 

▪ vysvetlenie 
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▪ pomoc (a jej ponúknutie) 

▪ dovolenie 

 
● použite tieto časy:  

o porozprávajte tri príbehy z minulosti  
o povedzte svojmu partnerovi tri vaše plány 

o povedzte o troch akciách, ktoré sa práve dejú 

o počas cesty využite 10 rôznych časov 

 

Otázky na zamyslenie 

● Porovnajte výhody a nevýhody turistického zájazdu 
▪ výhody  

o netreba organizovať nič okrem balenia 
o počas dovolenky spoznáte nových ľudí 
o vyškolení sprievodcovia, ktorí vám ukážu okolie 

o bezpečnosť 

o bez starostí 
o stačí zájsť do agentúry a vybrať si dovolenku, ktorá sa vám páči 
o all-inclusive cena (ubytovanie, cestovanie, poistenie, programy) 

▪ nevýhody 

o vysoká cena 

o sloboda 

o môže to byť nuda, nie je sa s kým porozprávať 

o niektorí sprievodcovia nie sú priateľskí a dostatočne vyškolení 
o niektorí spolucestujúci sú otravní 
o ak sa niečo pokazí, je to vaša zodpovednosť 

● Ako sa pripravujete na dovolenku?  
o plánovanie  
o zisťovanie informácií a následné organizovanie    
o nákup vecí  
o balenie  
o dokumenty 

o ubytovanie 

● Prečo si myslíte, že dovolenky sú v živote ľudí dôležité?  
o stresujúci život plný starostí  
o nie je čas na rodinu  
o nudné pracovné dni  

● Aký je váš názor na maďarské/britské/talianske atď. cestovné návyky?  
● Máte vy a vaša rodina auto? Ak áno, aký typ? Ako často ho používate? Na čo? 

● Aké sú výhody a nevýhody cestovania verejnou dopravou v porovnaní s 
cestovaním autom?  

o Čo je lacnejšie?  
o Čo je pohodlnejšie?  
o  Čo je šetrnejšie k životnému prostrediu? Ktoré uprednostňujete? 

Prečo?  
● Aké pravidlá platia po nastúpení do vozidla?  
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o Čo musíte urobiť, keď nastupujete do vozidla?  
o Čo nesmiete robiť?  

● Akým spôsobom by sa mohla zlepšiť úroveň verejnej dopravy?  
o frekvencia  
o rýchlosť  
o komfort  
o čistota  
o počet cestujúcich  
o (Vozidlá by mali byť... Nemalo by byť toľko...)  

● Povedzte nám o najlepšej dovolenke, akú ste kedy zažili. 
o Kde to bolo?  
o S kým?  
o Na ako dlho?  
o Aké ste mali ubytovanie?  
o Čo ste na nej robili?  
o Niečo nepríjemné?  

● Naplánujte si ideálnu dovolenku 

● Ako by ste sa dostali do cieľovej destinácie. Porovnajte cestovanie 
lietadlom/vlakom/autom?  

● Aké sú výhody a nevýhody cestovania?  
● Kam by ste išli?  

 

Odkazy 

● https://www.businessinsider.com/map-evolution-european-languages-2015-8  

● http://www.boredpanda.com/world-languages-infographic-design-alberto-lucas-

lopez/ 
  

https://www.businessinsider.com/map-evolution-european-languages-2015-8
http://www.boredpanda.com/world-languages-infographic-design-alberto-lucas-lopez/
http://www.boredpanda.com/world-languages-infographic-design-alberto-lucas-lopez/
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Príloha 5: Matematika 

 

Ciele 

Matematika má rôzne tváre: je to kultúrne dedičstvo, spôsob myslenia, môže byť zdrojom 

radosti z myslenia a objavenia poriadku. Je to veda, o ktorej sa hovorí, že je základom všetkých 

vied. Keď odchádzame zo školy, môžeme slobodne uvažovať o matematike ako o prostriedku 

na riešenie každodenných problémov bez ohľadu na to, či sme matematiku v škole milovali 

alebo nenávideli. V prvom prípade si ju poďme užiť znova, v druhom prípade si ju užívať 

začnime. Ako?  

Najprv sa musíme naučiť rôzne typy myslenia: analógové, heuristické, odhadové, axiomatické 

atď. Ďalej sa budeme snažiť nájsť správnu metódu: aritmetika, algebra, geometria, štatistika, 

modelovanie atď. Vždy, keď človek využíva matematiku, rozvíja svoje abstraktné myslenie. 

Niekedy si človek nemusí uvedomovať využitie svojich matematických znalostí, ale práve to sa 

odohráva v pozadí, napr. keď máme k dispozícií nejaké údaje a robíme rozhodnutia 

prostredníctvom ich analýzy alebo keď počujeme správy v televízii a premýšľame o ich 

relevantnosti. V týchto prípadoch (v matematickom jazyku) všetci analyzujeme matematické 

údaje.  

Riešenie problémov si vyžaduje kreativitu a kombinatívne zručnosti. Formulovanie myšlienok, 

diskusia o problémoch, hľadanie rôznych riešení toho istého problému a využívanie empatie 

je toho súčasťou. Matematiku využívame aj pri balení cestovného kufra pri snahe neprekročiť 

20 kg, aby sme splnili parametre danej leteckej spoločnosti. Odporúčame používateľovi, aby 

našiel príklady a šance, a hlavne si to všetko pri využívaní matematických zručností počas cesty 

poriadne UŽIL.  

 

Ako používať tento dokument? 

V nasledujúcom texte uvedieme kľúčové matematické kompetencie, ktoré môžu slúžiť ako 

základ a východiská pre používateľa na premýšľanie a vytváranie reálnych cvičení aplikovaných 

v kontexte cestovania. Pre ďalšiu inšpiráciu nájdete niekoľko príkladov aj v časti Aktivity. 

 

Obsah (vrátane kompetencií) 

 

1) konverzia  

- meny 

- rozdiely medzi vašimi a miestnymi meracími jednotkami, napr. míľa a km, 

veľkosti oblečenia a topánok 

2) schopnosť posudzovania, aritmetické zručnosti, odhad 

- porovnanie cestovného času 

- tvorba a porovnávanie rozpočtov, rozpočtové plány 
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3) vyvodenie záveru o pravdepodobnosti, váženie 

- váženie počas balenia, čo potrebujeme a čo nie 

- zváženie šancí pri plánovaní, napr. čas na prestup do iného vlaku alebo 

lietadla, šancí na stihnutie vozidla 

4) vyvodenie záverov o množstve 

- nákup pre jednu, dve alebo tri osoby 

- koľko času potrebujeme na určitú úlohu  

5) schopnosti riešenia problémov, schopnosť plánovať riešenie problému – zmysluplné, 

analytické 

- časové harmonogramy, rozvrhy 

- získavanie informácií pri plánovaní exkurzie 

- porozumenie cestovným a vstupným poplatkom, zľavám, plánovanie rozpočtu 

- rozpoznanie a pochopenie miestnych pravidiel  

6) schopnosť zoraďovania a štruktúrovania 

- nastavenie konštrukcie, klasifikácie, napr. povinné a voliteľné činnosti 

- definícia 

- pridelenie 

- zoraďovanie  

- hierarchické poradie, uprednostňovanie napr. toho, čo je potrebné a toho, čo 

nie je 

- analýza zdrojov: autentické údaje alebo klebety? skutočnosť alebo názor?  

 

7) deduktívne uvažovanie =  začína všeobecným tvrdením alebo hypotézou a skúma 

možnosti dosiahnutia konkrétneho, logického záveru  

- pripojenie 

- vyberanie 

- mapovanie 

- progresívny záver 

- retrospektívny záver 

- voliteľný záver 

- odvodenie 

- kvantifikátory 

 

8) induktívne uvažovanie =  súbor pozorovaní sa syntetizuje, aby sme dospeli k 

všeobecnému princípu. 

- vylúčenie 

- prekódovanie 

- výstavba analógií 

- sekvencovanie 

 

9) kombinatorická kapacita 

- permutácia 

https://en.wikipedia.org/wiki/Principle
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- varianta 

- kombinácia 

- výstavba kompletnej podmnožiny 

- výstavba karteziánskeho produktu 

 

Aktivity 

V tejto časti sa pokúsime vymenovať niektoré reálne úlohy, aby sme dokázali, že matematika 

je súčasťou našich životov (ak sa budeme snažiť vidieť dianie ako matematické problémy). 

Zoznam je nekonečný. Najlepším spôsobom je nájsť si svoje vlastné príklady.  

Po návrate domov sa môžete o výsledkoch porozprávať s kamarátmi. 

● vytvorte mapu rôznych meracích jednotiek 

● môžete si vytvoriť aj mapu s krajinami a ich rôznymi používanými mierami 

● skúmajte pôvod miestnej meny 

● vypracujte finančné plánovanie a zistite, ako dobre ste odhadli napr. ceny 

● vytvorte si šablónu finančného plánovania, ktorú môžete kedykoľvek použiť pri 
cestovaní/vyhľadávaní šablón na internete 

● porovnajte čas, ktorý potrebujete na cestu z bodu A do bodu B s rôznymi dopravnými 
prostriedkami 

● zostavte odhadovaný rozpočet a potom zistite, či je dobrý alebo nie 

● odvážte svoju batožinu 

● hrajte sa s odhadmi: koľko času budete potrebovať na splnenie určitej úlohy, robte si 
poznámky, aby ste zistili, či ste zaznamenali nejaký pokrok 

● spíšte si miestne pravidlá a ich účinky na váš život 

● nájdite nejaké argumenty a dôkazy na podporu vášho názoru na daný problém 

● počas rozhovoru s miestnymi obyvateľmi sa snažte dostať do diskusie a všímajte si 
spôsoby argumentácie, robte si poznámky 

● počas balenia si robte fotky: určite ich neskôr pri balení využijete 

● nájdite aspoň tri príležitosti, kedy pri každodenných situáciách použijete zlomky 
(napr. rozdelenie pizze) 

● zbierajte štatistické údaje o zvolenej téme 

● vypočítajte priemer niečoho aspoň raz počas vašej cesty 

● nájdite príklady proporcionality, napr. vytvorte graf 

● nájdite príklady symetrie v prírode 

● urobte výskum, ako sa počet obyvateľov danej krajiny za posledné storočie zmenil 
● počas hrania niektorých hier zvážte svoje šance 

● vynaložte vedomé úsilie na to, aby ste si všimli aspoň desať situácii, keď ste využili 
svoje aritmetické zručnosti 

● nájdite aspoň tri periodicky sa opakujúce javy 

● pokúste sa trikrát počas cesty formulovať problém v matematickom jazyku (nie je to 
ľahké!) 

● rozpoznajte a zaznamenajte si tieto pojmy: pôžička, úver, fond, úrok, percento 

● odhadujte vzdialenosti a množstvá 

● všímajte si a robiť si poznámky o meteorologických správach, odhadoch 
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● pozerajte sa na činy ako matematické problémy: stane sa to určite, pravdepodobne, 
náhodou. Nájdite príklady. 

● hrajte matematické hry, napr. povedzte dve pravdivé a jednu falošnú vetu o vašej 
ceste 

● nájdite dve inštancie, na ktoré môžete aplikovať Gaussovu krivku 

● počas cesty použite kalkulačku aspoň 5-krát a robte si poznámky 

● nájdete tri príklady, kedy môžete zvážiť použitie matematiky v každodennej situácii 
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Príloha 6: História 

 

Ciele 

Počas cestovania do cudzích krajín sa cestovateľ určite stretne s rôznymi aspektami 

navštívenej krajiny. Pred cestou môžete študovať históriu danej krajiny a keď tak urobíte, 

lepšie pochopíte život miestnych obyvateľov. Napríklad taká diskusia o tom, ktoré okamihy 

histórie obyvatelia považujú za dôležité, môže rozšíriť vedomosti a porozumenie cestovateľa. 

Človek tak získa tiež nový uhol pohľadu na históriu vlastnej krajiny. 

História nám pomáha pochopiť súčasné dianie. Stretnutie sa s rôznymi svetonázormi nás núti 

prehodnotiť ten náš. Príklad: ak má niekto z Maďarska pocit, že Maďari žijúci za hranicami 

Maďarska pripisujú národnému sviatku väčšiu dôležitosť ako tí, ktorí žijú vo svojej vlasti, môže 

mu to umožniť vidieť danú historickú udalosť z inej perspektívy.  

Kompetencie 

Vzdelávacie schopnosti: Zdroje informácií si musíme vyberať opatrne: učenie sa, ktorý text je 

najlepší, rozvíja schopnosť kritického myslenia. Aj pri hľadaní informácií sa môžeme naučiť, 

ako rozlíšiť dôležité a menej dôležité prvky.  

Komunikačné kompetencie: Diskusia o historických alebo existujúcich politických a sociálnych 

otázkach je jedným z najefektívnejších a najzábavnejších spôsobov, ako zistiť, ako miestni 

obyvatelia vnímajú svet. Samozrejme, je vhodné získať najdôležitejšie vedomosti ešte pred 

cestou, pretože čím viac viete vopred, tým viac relevantných otázok môžete klásť a začať tak 

konverzáciu.  

Digitálne kompetencie: Pred cestou môžete získať najdôležitejšie informácie prostredníctvom 

výskumu na internete. Archívy, skutočné videá či nahrávky môžu urobiť tento výskum ešte 

zábavnejší. Sledovanie prebiehajúcich alebo súčasných udalostí tiež pomáha lepšie 

porozumieť nášmu svetu.  

Mysliace kompetencie: Riešenie problémov, vysvetlenie historických udalostí, pochopenie 

zložitosti alebo nájdenie najdôležitejších udalostí nás veľa naučí o nás samých , ale aj o druhých 

a o svete. Prepája sa to aj s oblasťou osobných kompetencií. 

Intra- a interpersonálne kompetencie: Pochopenie histórie pomáha pri rozvoji empatie, 

dôvery a tiež kongruencie. Sledovaním rôznych myšlienok a aspektov sa človek stane 

tolerantnejším. Život je komplikovaný a my ľudia sme odlišní, takže aby sme sa v tomto  svete 

cítili ako doma, musíme pochopiť názory druhých. S vedomím týchto rozdielov môžeme nájsť 

referenčné body a modely pre vlastný život.  

Kompetencie tvorivosti a vedomého sebavyjadrenia: Čím viac historických faktov a korelácií  

poznáme, tým sme sebavedomejší pri začatí zmysluplných diskusií. Vyjadrenie vlastného 

názoru a pozorné počúvanie druhých nás naučí vidieť svet v jeho zložitosti a umožní vyvodiť 

menej unáhlené a jednostranné závery. Kúsok po kúsku sa naučíme prijať nejednoznačnosť.  
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Kompetencie  podnikania a zamestnancov: Získanie väčšej tolerancie a porozumenia vedie k 

otvorenosti a rozvíja kooperatívne zručnosti cestovateľa, ktoré sú základom pre získanie 

zamestnania a bytia dobrým zamestnancom.    

 

Ako používať tento dokument? 

V nasledujúcom texte uvedieme niekoľko pojmov, kľúčových slov a širších tém, ktoré slúžia 

ako podnetné body pre užívateľa. Táto časť je akési more myšlienok, ktoré každý účastník (s 

pomocou sprostredkovateľa) prispôsobí svojim vlastným potrebám, záujmom a národným 

učebným osnovám danej krajiny.  

Obsah 

História migrácie 
Migrácia skupín ľudí a jednotlivcov formovala našu minulosť a má priamy vplyv na súčasnú 

situáciu a na to, kým sme dnes a ako fungujeme v rámci našich spoločností. V kontexte nášho 

projektu, ktorý je štruktúrovaný okolo myšlienky pohybu, sa pohľad na históriu z tejto 

perspektívy stáva pre cestovateľa veľmi relevantným a osobným. 

 

Významné cesty vo svetových dejinách 

 

○ migrácia pračloveka z Afriky do Eurázie a Ameriky 

○ migrácia počas éry Rímskej ríše 

○ Invázia (Mongolov) 

○ pohyb Turkov a Rimanov 

○ migrácia v moderných dejinách  

■ objavenie Ameriky 

■ objavenie Austrálie 

■ dobytie severného a južného pólu 

■ klimatická migrácia 

 

Politická, hospodárska a vzdelávacia migrácia 

 
○ Napoleonov exil 

○ vláda Poľskej republiky v exile  

○ učňovskí pekári 

○ peregrínski študenti (ktorí pochádzajú z inej zeme, ager = zem, pregri = cudzí) 

napr. Szenczi Molnár Albert 

○ kultúra, prežitie, zdanlivá asimilácia, avatar, ktorý im pomohol prežiť na 

každom kontinente 

○ súhra kultúr etnických skupín v priebehu dejín 
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Miesta na svete, ktoré sa oplatí navštíviť 
Nižšie sme zhromaždili niekoľko miest na svete, ktoré majú určitú súvislosť s pohybom, ako aj 

niekoľko príkladov cestovateľských destinácií, ktoré sú pre nás veľmi významné. Účastníci by 

si mali vytvoriť svoj zbierku oblastí a miest, ktoré by zaradili do svojho zoznamu „Miesta na 

svete, ktoré sa oplatí navštíviť“. Táto aktivita môže byť zaujímavá pred, ale aj po zážitku z 

cestovania. 

 

● Wittenberg, Heidelberg – brána, protestanti tam študovali okolo roku 1600 po 

dobu 2–3 rokov,  

● San Gimignano (Taliansko, v blízkosti Florencie) – v stredoveku a v období 

renesancie bolo toto mesto zastávkou katolíckych pútnikov (rodina Mediciovcov, 

stredoveká  mestská štruktúra, veže) 

● Florencia – renesancia 

● Santorini 

● Meteora 

● Korzika, Elba (vyhnanstvo Napoleona) 

● Osobný výber 

 

Prepojenie miest s literatúrou a historickými udalosťami 
Naším cieľom je, aby sme sa na literatúru a históriu pozerali v súvislostiach a účastníci by mohli 

pracovať na oboch aspektoch súčasne. Knihy, ktoré hovoria o cestovateľských skúsenostiach 

osobnosti (pozri ďalšie príklady v Prílohe 3 – Literatúra), básne, ktoré boli napísané počas 

významnej historickej éry s ohľadom na navštívené mesto/región/krajinu.  

 

● zbieranie príkladov pre reálnu priestorovú cestu aj v čase 

○ Marlo Morgan: Mutant Message Down Under 

○ Alejo Carpentier: Los pasos perdidos 

 

Špeciálne výzvy – dejiny umenia 

Architektonické relikvie, pozostatky, dejiny umenia – v chronologickom poradí  
 

● zbieranie známych pamiatok dejín umenia (napr. nástenné maľby) 

● architektúra: jedna technológia vzniká z inej (predchádzajúcej). Toto dokážeme, 

toto dokážeme premostiť, napr. Florencia – technologické priestory → chceli 

stavať čoraz viac gigantických pamiatok – zostala len polovica: kupola sa zrútila, 

transept sa oddelila  

● Beauvais, „najodvážnejšia“ gotická katedrála – chceli postaviť loď vysokú 48 

metrov, ale nevyšlo im to, nemohli ju premostiť, bola by najvyššia. Postavili ju na 

zemi, vznikla obrovská trhlina, avšak nevideli štruktúru, pretože neexistoval 

žiadny plán. 

 

Špeciálne výzvy – osobné skúsenosti 
Príklady toho, čo môže byť začlenené do osobného učebného plánu. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance
https://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance
https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church
https://en.wikipedia.org/wiki/Pilgrim
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● „zbieranie“ letísk (kde všade ste boli) 

● „zbieranie“ univerzít vo vašej krajine alebo v Európe  

● zapamätanie si ciest – nálepky na nástennej mape 

● prechádzanie krajín EÚ podľa abecedného poradia 

● aplikácie na testovanie vedomostí o mestách 

● vytvorenie cestovnej agentúry (tímová práca): zadanie úloh iným tímom 

● spoznávanie histórie jednej pre nich neznámej dediny (rozhovory, miestne 

múzeum, brožúry) 

● sledovanie danej éry z viacerých hľadísk (komplexný prístup) 

● charitatívne cestovanie, dobrovoľníctvo 

● geocaching 

● gamifikácia (napr. pečiatky krajín, éry, múzeí) 

● niektoré výstupné produkty: napr. video, prezentácia, výstava 

 

Ďalšie otázky a úlohy 

● zbierajte a urobte fotografie, ktoré sú charakteristické pre navštívenú krajinu 

● aké sú najdôležitejšie historické momenty navštívenej krajiny, dajte ich do 

chronologického poradia a po príchode domov urobte prezentáciu pre priateľov 

alebo spolužiakov 

● aké prepojenia existujú medzi cestovateľom a navštívenou krajinou  

● zostavte zoznam filmov, do ktorých je zapojená daná krajina 

● odfoťte najvýznamnejšie historické miesta, ktoré ste navštívili 

● odfoťte najdôležitejšie náboženské miesta, ktoré ste navštívili 

● pred cestou zbierajte umelecké diela rôzneho druhu (hudba, obrázky atď.),  ktoré 

odrážajú mytológiu danej krajiny 

● aký vzťah mala krajina ku križiackym výpravám 

● aké obchodné cesty (staroveké a súčasné) môžeme nájsť v krajine 

● aký je pôvod tejto krajiny, odkiaľ pochádzali ľudia?  

● vytvorte zbierku minimálne 20 fotografií rôznych budov čo sa týka štýlu umenia 

● bola táto krajina zapojená do veľkých geografických objavov? Ak áno, ako? 

● ponúknite cestovnej kancelárii program na návštevu danej krajiny so zameraním na 

históriu 

● akú úlohu mala táto krajina v prvej a druhej svetovej vojne?  

● nájdite aspoň jedného miestneho človeka, ktorý je ochotný hovoriť o svojej rodine a 

ukázať fotky svojich rodičov, starých rodičov. Robte si poznámky.  

● ako sa počas storočí menili hranice danej krajiny 

● študujte mapu danej krajiny pred a po svetových vojnách 

● zbierajte štatistiky a diagramy o jednom konkrétnom historickom období danej 

krajiny 

● zistite si viac informácii o najmenej troch slávnych prisťahovalcov –  vedcov, politikov 

alebo umelcov, ktorí prišli žiť do  navštívenej krajiny. Aký  je ich príbeh?  

● navštívte aspoň jedno múzeum v súvislosti s históriou danej krajiny 
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● urobte zbierku minimálne 10 fotografií historických pamiatok 

● nájdite dôkazy o veľkých demografických zmenách 

● ako vyzerá súčasná migrácia v krajine 

● prediskutujte výhody a nevýhody globalizácie  s najmenej piatimi miestnymi 

obyvateľmi a opatrne vyvoďte závery 

● ako sa daná krajina zúčastňuje v Európskej únii 

● urobte výskum o počte Maďarov žijúcich v navštívenej krajine a ak je to možné, zistite 

ako sa im tam žije 
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Príloha 7: Veda - Otázky, otázky a zase otázky… 
 

Ciele a prístupy 

Veda nás obklopuje bez ohľadu na to, kde žijeme. Vykročiť von, pozrieť sa hore a nechať svoj 

pohľad túlať sa v hĺbke oblohy (možno vám budú vo výhľade brániť mraky?), otočiť hlavu a 

všimnúť si listy blízkeho stromu (akej sú farby?) a zároveň pocítiť boľavé svaly zo včerajšieho 

cvičenia (lepšia rozcvička a nezabudnúť sa nabudúce natiahnuť?), vziať zvyšok včerajšieho 

obeda z chladničky (prečo ste ho tam dali?) a zohriať ho v mikrovlnke (na koľko minút a ako 

silno?), omylom zhodiť pohár, z ktorého ste sa chceli napiť (čo ak by spadol z inej výšky?) a 

dokonca sa nadýchnuť – za to všetko je zodpovedná veda a príroda vo sovjom nekonečnom 

kolobehu. 

Jedným z cieľov je, aby si to účastníci uvedomili prostredníctvom cvičení súvisiacich s ich 

vlastnými skúsenosťami a pozorovaniami z reálneho života. Podporujeme aj prístup založený 

na vedeckej metodike (pozri časť Ako používať tento dokument?) 

Sily, farby, vnímanie a zmysly, objekty a zariadenia, prírodné procesy – pre všetky tieto javy 

existuje nejaké vysvetlenie ich existencie. Veda je univerzálna v tom, že na rozdiel od jazyka, 

ktorý sa za hranicami krajín mení, kamkoľvek na Zemi sa vydáte, sila gravitácie bude platiť pre 

každého (Určite? Úplne rovnako?). V skutočnosti má veda svoj vlastný jazyk. Je to spoločný 

jazyk, je to niečo, čo nás napokon všetkých spája. Vedecký projekt sa teda môže ľahko 

realizovať v spolupráci s inými národnosťami, čo však stále posilňuje ich jazykové a sociálne 

schopnosti. To tiež znamená, že ak účastníci získajú skúsenosti a pochopenie určitých javov 

počas svojho pôsobenia v zahraničí, môžu si tieto vedomosti priniesť domov a zistia, že ich 

môžu s najväčšou pravdepodobnosťou aplikovať aj tam. Tieto nové poznatky však nezískajú 

počas bežného dňa v triede, ale bude to spojené s ich cestovateľskými skúsenosťami a je 

pravdepodobnejšie, že si tieto poznatky zapamätajú dlhodobo. 

Jasné, ale spája sa niečo špeciálne s cestovaním? 

Ak sa napríklad vrátime k samotnej činnosti cestovania, teda pohybu, je to niečo veľmi fyzické. 

Presun z jedného bodu do druhého. Takže by sme mohli vypočítať, ktorý dopravný prostriedok 

nás dostane do cieľa najrýchlejšie/ušetrí najviac energie? Toto cvičenie si môžete urobiť pred 

cestou alebo počas nej. Ďalšie príklady sú uvedené nižšie a v príslušnej príručke. 

 

Ako používať tento dokument? 

Nižšie je uvedených niekoľko návrhov podtém, ktorými sa môžete zaoberať. Niekedy sú 

formulované ako otázky, inokedy ako kľúčové slová alebo širšie témy. Pedagóg a účastník ich 

môžu pokojne používať v tejto forme a mali by pokryť niekoľko rôznych oblastí počas cesty 

alebo (túto možnosť dôrazne odporúčame) inšpirovať sa týmto zoznamom a vytvoriť si svoju 

vlastnú verziu prispôsobenú záujmom, potrebám a národným učebným osnovám cestovateľa. 
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Ďalej sa chceme zamerať hlavne na rozvoj a posilnenie vedeckého myslenia účastníka a jeho 

zručností v oblasti výskumných metód. Sprostredkovateľ a cestovateľ môžu spoločne 

definovať jednu alebo viacero podtém, ktoré sú základom práce (napr. minerálne vody v 

domácej a navštívenej krajine, použité zdroje energie, rozprávky a príbehy týkajúce sa 

nebeských telies, atď.) V priebehu cesty, počas prípravy na ňu a po návrate by mal účastník 

prejsť krokmi, ktoré charakterizujú vedeckú metódu. 

Existuje niekoľko možných spôsobov, ako to urobiť v priebehu cesty:

a)  

◦ klaďte otázky a formulujte 

hypotézu (pred cestou) 

◦ vypracujte overiteľnú predikciu 

(pred/počas cesty) 

◦ testujte/experimentujte/pozor

ujte (počas cesty) 

◦ analyzujte údaje, reformulujte 

hypotézu (alebo dokonca 

otázky) (počas cesty/po nej) 

◦ vyvoďte závery, vypracujte 

všeobecné teórie a podeľte sa 

o výsledky (po ceste) 

 

b)  

◦ pozorujte, klaďte otázky a 

formulujte hypotézu (pred 

cestou) 

◦ vypracujte overiteľnú predikciu 

(pred/počas cesty) 

◦ testujte/experimentujte/pozor

ujte (počas cesty) 

◦ analyzujte údaje, reformulujte 

hypotézu (alebo dokonca 

otázky) (počas cesty/po nej) 

◦ vyvoďte závery, vypracujte 

všeobecné teórie a podeľte sa 

o výsledky (po ceste)



 

 

Veda nám poskytuje vysvetlenia, ale tiež nám umožňuje tvoriť. Túto dualitu môžeme zažiť na 

vlastnej koži skúmaním. 

Proces môže byť prispôsobený individuálnym potrebám a okolnostiam – môže začať 

pozorovaním v domácej alebo cieľovej krajine. Ak sa skúmanie vykoná na oboch miestach, 

účastníci môžu porovnať výsledky. 

Tento dokument sa zameriava hlavne na témy z oblasti fyziky a chémie, ale neodmysliteľne sa 

dotýka aj niektorých geografických a biologických aspektov. (V prípade ďalších otázok 

súvisiacich s vedou máme aj samostatný učebný plán pre geografiu a ekológiu.) K vedám 

pristupujeme integrovaným spôsobom. Táto perspektíva však nemusí vyhovovať každému a 

každej situácii, niektoré témy je možné z týchto myšlienok vyňať. V dolnej časti tohto 

dokumentu sa nachádza odkaz na maďarskú stránku, kde si v prípade potreby môžete stiahnuť 

aktuálne verzie národných učebných osnov. 

 

Obsah 

Vesmír 

Otázky o vesmíre zamestnávajú myseľ ľudí už od nepamäti. Vesmír v nás vyvoláva všeobecné 

otázky, ktoré zaujímajú ľudské bytosti na celom svete bez ohľadu na národnosť, etnickú 

príslušnosť a náboženské presvedčenie. Tu je niekoľko tipov, ako môžete začať uvažovať o 

tejto podtéme. 

● Pozorujte oblohu. Hľadajte súhvezdia (Google Sky). Určite astronomické súradnice 

niekoľkých hviezd (napr. Polárka, Sirius). 

● Navštívte observatóriá alebo planetárium. 

● Zbierajte príbehy týkajúce sa nebeských telies, ktoré sú špecifické pre danú krajinu! 

Pozorujte vzťah ľudí k nim. napr. Versailles – Kráľ Slnko, Egypt – Amenhotep a príbehy 

o tom, ako bol vytvorený svet. 

● Satelity. 

● Najznámejší astrológovia danej krajiny. 

● GPS (teória relativity v GPS?) 

 

Chemické prvky, zlúčeniny, reakcie 

Ak to účastníka zaujíma, cieľom cesty by mohlo byť rozloženie sveta podľa jeho chemického 

zloženia. Povedané slovami Hanka Greena: „Chémia má v sebe všetko: šialených vedcov, 

odhalenia, ktoré zmenili svet, praktické nepraktickosti, medicínu, bomby, jedlo, krásu, skazu, 
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život a smrť, odpovede na otázky, ktoré ste nikdy nevedeli, že máte.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=FSyAehMdpyI 

 

● Kde boli rôzne prvky objavené? 

● Viete si predstaviť a vymyslieť riešenie, ktoré by sa dalo použiť v kompasoch na 

orientáciu? 

● Minerály a termálna voda: kúpele - porovnajte zloženie rôznych minerálnych vôd! 

● Chemický priemysel v danej krajine. 

● Miestne názvy prvkov. Ktoré z nich sa líšia od názvov vo vašom jazyku? Prečo? 

● Prečo máme v lietadlách kyslíkové masky? 

● Ktoré zlúčeniny majú niečo spoločné s chôdzou, pohybom – napr. kyselina mliečna. 

● Fyzikálna vs. chemická zmena. 

Fyzikálne zmeny sú reverzibilné a nevytvárajú novú látku (napr. rozpustenie 

NaCl vo vode). 

Chemické zmeny vytvárajú novú látku a nedajú sa zvrátiť (napr. reakcia jedlej 

sódy s octom) 

● → Analógia: môžete zostať tou istou osobou, ktorou ste boli pred cestou, alebo sa vo 

vás zmenilo niečo, čo je odteraz vašou súčasťou? 

 

Orientácia 

Zručnosti v oblasti orientácie sa nedajú zlepšiť lepšie ako počas cestovania.  

● Bližšie k rovníku sú dni kratšie. Prečo? 

● Ak budeme nasledovať severný smer kompasu, kam sa dostaneme? 

● Určite zemepisnú dĺžku a šírku vašej polohy. 

● Nájdite geografické boxy vo svojom okolí (GPS). 

● Nájdite najvyššiu budovu v meste. Akú metódu môžete použiť na určenie jej výšky? 

● Ako funguje kompas? 



 

62 
 

 

Doprava 

Na začiatku cesty a dokonca aj počas nej sa musíte presúvať z jedného miesta na druhé. Preto 

sa oplatí zamyslieť sa nad vedou o premiestňovaní. 

● Ako meriame rýchlosť áut a vlakov? 

● Rýchlostné limity v danej krajine. 

● Keď sa dve autá zrazia vysokou rýchlosťou, kde sa stratí ich kinetická energia? 

● Kedy sa cítite horšie: keď v lietadle vzlietate alebo pristávate? Prečo? Čo sa stane? 

● Elektromotor je účinnejší ako spaľovací motor. Prečo teda nepoužívame len 

elektromotory? 

● Ako funguje odpruženie osobných a vlakových vozňov? Nenachádza sa v nich žiadna 

skutočná pružina. 

● Bicyklovanie v lese. 

● Aké dopravné prostriedky prevládajú v danej krajine? 

● Aká rýchla je tam verejná doprava? Ako často chodia autobusy? 

● Naplánujte si cestu rôznymi prostriedkami. Urobte si diagramy, vypočítajte 

priemernú rýchlosť. 

 

Zdravie 

Je zaujímavé všímať si, čo charakterizuje životný štýl ľudí v danej krajine a/alebo zamyslieť sa 

nad aktivitami cestovateľov. 

● Závislosti v danej krajine. 

● Chémia lásky. 

● Jedlo. 

o Prečo na viacerých miestach, napr. v Írsku, vo Viedni alebo v Škótsku cítiť kvasinky? 

(alkoholové kvasenie). 

o Zdravé jedlo – miestne jedlo, miestne stravovacie návyky. 
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o Ako dlho vydržíme bicyklovať, keď zjeme kúsok čokolády? Ako môžeme definovať energiu 

určitého jedla? 

o Spôsoby konzervácie (soľ, teplo, mrazenie, naloženie atď.). 

 

 

Energia 

Energia sprevádza život na Zemi, je neustále s nami, v nás a okolo nás. Ako sa k tomu stavia 

daná krajina?  

● Zdroje energie v danej krajine. 

● Rôzne palivá: nafta, petrolej, benzín. 

● Alternatívne palivá dnes a v budúcnosti. 

● Jadrová fyzika: návšteva elektrárne. 

● Do akej miery je daná krajina energeticky uvedomelá? Diagram: druhy energie. 

 

Elektrická energia 

Rovnako ako cestovanie, aj súčasná elektrina je fenomén definovaný pohybom. Už len fakt, že 

pohybujúce sa objekty nie sú ľudia, ale nosiče náboja. Otvára to priestor na diskusiu o statickej 

elektrine? (Do učebného plánu je samozrejme možné zahrnúť aj pojem statická elektrina.) 

Používa sa na napájanie strojov a výpočtových, komunikačných, osvetľovacích a vykurovacích 

zariadení. Nižšie nájdete niekoľko nápadov, ako pristupovať k tejto podtéme počas cesty. 

● Spôsoby miestnej dopravy: elektroautá (Koľko ich vidíte na uliciach? A čo elektrobicykle?) 

● Prečo dieselová lokomotíva nemá prevodovku? Prečo má dieselová lokomotíva 

elektromotor? 

● Urobte si exkurziu s baterkou. 

● Rozhovor s motorom – človekom. 

● Prečo sa anglické zásuvky líšia od európskych? Je iný aj prúd? 

● Batérie – ako fungujú? 
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Voda 

Vodu potrebujú všetky formy života na Zemi. Ako sa k tomu stavia daná krajina? 

● Tvrdosť vody, znečistenie vody. 

o Prečo má ten istý čaj v rôznych mestách inú chuť a farbu? 

o Môžete piť miestnu vodu z vodovodu? Aké ióny obsahuje? 

o Ako znečistené sú miestne vody – rieky, potoky, jazerá? 

● Archimedov zákon. 

● Spôsobuje stúpajú teplota vody zvyšovanie hladiny oceánov? 

● Vztlak – ako je možné, že sa lode a člny nepotopia? 

● Ľadová kocka v pohári vody – čo ju ťahá k vodnej hladine? 

 

Svetlo a farby 

To, čo vnímame ako farbu, sú v skutočnosti odrazové vlastnosti povrchu a svetla použitého na 

jeho osvetlenie. Cestovateľ sa môže počas svojej cesty zamerať na farby a lepšie im 

porozumieť. Keď sa dozvieme viac o ich povahe, dokážeme ešte viac oceniť naše bežné 

skúsenosti s farbami. Počas cesty môžete objaviť aj ďalšie aspekty svetla (napr. prírodné vs. 

človekom vytvorené), jeho používanie a prítomnosť v danej krajine. 

● Farby miestnych prírodných látok, napr. listov a ovocia. 

● Použité prírodné materiály a kyseliny – základné indikátory. 

● Čo v minulosti používali maliari? 

● Farby mestských budov v danej krajine. 

● Ako dlho trvá, kým sa svetlo dostane z nášho mesta do cieľa, napr. Bratislava – Viedeň, zo 

Slnka na Zem? 

● Kedy Slnko vychádza a zapadá? 

● Býva dúha často? Alebo skôr zriedka? Býva aj dvojitá? Prečo? – Interferencia. 

● Svetelné znečistenie – v planetáriu, v rozhľadni, v lese. 

● Optika a umenie. 

o Zrkadlá – rôzne typy. 
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o Difrakcia. 

o Polárne svetlo (ak je momentálne existuje). 

● Svetelná show. 

● Tiene. 

 

Vzduch 

Aká veda sa zaoberá vzduchom? Ak cestovateľa zaujímajú zmesi plynov, od molekúl až po 

lietadlá, môže sa počas cesty zamerať práve na skúmanie vzduchu. Existuje veľa možností, ako 

tento pojem uchopiť. 

● Oxidácia. 

o Sochy, stavby – korózia (použité materiály, spôsoby ochrany). 

o Znečisťujúce prvky CO, CO2, SO2, NO, NO2 

o Ako lišajníky reagujú na S02 vo vzduchu – aké druhy lišajníkov v mieste žijú? 

● Znečisťovania ovzdušia. 

o Ako sa meria? 

o Aké je vážne? 

● Vietor na pobreží – remeslá: výroba sôch z prírodných materiálov – ako sa menia? 

o Prečo teda vietor vonia na pobreží inak? 

● Meteorológia. 

o Studené a teplé fronty. 

o Extrémne účinky. 

o Priemerná teplota a zrážky. 

o Klimatické diagramy. 

● Tlak vzduchu, lietanie. 

o Prečo lietadlá dokážu lietať vo vzduchu? 

o Pôvod pary. 

o Rôzne merače (výška, rýchlosť, kompas atď.) 
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o Prečo majú krídlové plavidlá krídla? 

o Komunikujúce plavidlá. 

  



 

67 
 

Príloha 8: Geografia 
 

Ciele 

Geografia má zaujímavé miesto medzi predmetmi: spája vedu a štúdium človeka, syntetizuje 

štúdie, ktoré ukazujú, že planéta Zem predstavuje jeden komplexný systém: planetárnu vedu, 

astronómiu, geológiu, hydrológiu, štúdium atmosféry na jednej strane a ekológiu, ekonomiku, 

sociológiu, demografiu, etnografiu a politológiu na strane druhej. Ľudia sú prírodné a sociálne 

bytosti, naša činnosť tvorí, ale bohužiaľ aj ohrozuje svet okolo nás. Geografia je veda, ktorá 

najlepšie ukazuje ako a prečo je ohrozená zdravá rovnováha prírodného sveta.  

Je to fascinujúci proces pochopenia čoraz komplexnejších informácií o tejto dualite. Núti nás 

to vyhodnocovať údaje, začať riešiť problémy a pozerať sa na našu budúcnosť z hľadiska trvalej 

udržateľnosti. Globalizácia a miestne dianie, národné, regionálne a európske hodnoty sa 

musia zachovať. Je to naša práca.  

Štúdiom geografie sa človek stáva citlivejším na globálne problémy, učí sa o nich uvažovať a 

prostredníctvom tohto procesu sa učí vytvárať si zodpovedný názor. Človek sa tiež naučí 

hodnotiť prírodné a environmentálne riziká a začne vnímať svoju prácu aj v týchto aspektoch.  

Kompetencie 

Vzdelávacie kompetencie: Identifikácia a zhromažďovanie informácií v reálnom priestore 

(napr. práca v teréne), ako aj od rôznych informačných nosičov (napr. analýzou článkov, 

grafov, máp, noviniek, karikatúr, obrázkov).  

Komunikačné kompetencie: S množstvom diskusných tém je ľahké nájsť príležitosti dostať sa 

do situácií, keď človek musí nájsť argumenty pre svoje vlastné stanovisko a pochopiť 

ostatných.  

Digitálne kompetencie: Používaním GPS, digitálnych máp alebo softvérov vesmírnej 

informatiky robíme analýzy, zbierame údaje, systematizujeme ich a používame siete na 

zdieľanie informácií. Môžete študovať online satelitné nahrávky alebo nájsť presné diagramy 

krajiny. 

Mysliace kompetencie: Zatiaľ čo analyzujeme, zoskupujeme a systematizujeme informácie, 

vytvárame modely, riešime problémy, nachádzame podobnosti a rozdiely na základe 

rozmanitosti nášho života. Pri riešení problémov a hľadaní rôznych alternatív potrebujeme 

analytický aj syntetický spôsob myslenia. Kreativita je jedným z našich veľkých zdrojov, bez 

kreatívneho myslenia by sme nedokázali nájsť udržateľné riešenia. Ďalšími príkladmi využitia 

tejto kompetencie sú: zdôraznenie podstaty danej otázky, premena obrázkov na text alebo 

naopak, zameranie sa na environmentálnu činnosť ľudí. 

Intra- a interpersonálne kompetencie: Rozvíjame túto kompetenciu a zároveň spoznávame 

iné kultúry prostredníctvom cestovania a stretávame ľudí, ktorí hovoria o svetových 

problémoch. Ľudia na druhej strane sveta určite vidia problémy z iných perspektív. Je skvelé, 

že si môžeme vypočuť aj ich argumentáciu.  
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Kompetencia tvorivosti a sebavyjadrenia: Spoznávaním sociálnej a kultúrnej rôznorodosti 

sveta môžeme byť tolerantnejší voči druhým a tiež to pomáha rozvíjať uvedomenie si vlastnej 

kultúrnej identity.  

 

Ako používať tento dokument? 

V nasledujúcom texte uvedieme niekoľko otázok, nápadov a úloh, ktoré slúžia ako príklady na 

vyvolávanie myšlienok používateľa. Niekedy sú formulované ako otázky, inokedy ako kľúčové 

slová alebo širšie témy. Táto časť je akési more myšlienok, ktoré každý účastník (s pomocou 

sprostredkovateľa) prispôsobí svojim vlastným potrebám, záujmom a národným učebným 

osnovám danej krajiny. Je to niečo ako teoretické zázemie, ktoré pomáha cestovateľovi 

vytvoriť personalizované plánovanie pre budúcu cestu. 

 

Obsah 

Otázka hraníc 
Cesta je niečo, čo prelomí hranice, a svojím spôsobom je v rozpore s predstavou hraníc. Žijeme 

v ére, v ktorej neexistujú žiadne prekážky šírenia informácií a obeh tovaru a ľudí je oveľa 

jednoduchší. Európska únia taktiež posilňuje jednotu a uľahčuje cestovanie a pohyb svojich 

občanov.  

Takže hranice naozaj zmizli? Stali sa len menej dôležitými? Alebo sú stále tam, premenené, 

neviditeľné voľným okom, ale odzrkadlené v správaní ľudí? Môžeme začať rozmýšľať v tomto 

duchu. Za zmienku stojí aj pohľad na hranice naprieč históriou.  

 

● Veľký čínsky múr – je jasne viditeľný. 

● Hranice Rímskej ríše. 

● Ako môžeme zistiť, kde sa nachádza hranica, keď sme už vstúpili do inej krajiny/do 

inej krajiny v Európskej únii? Napr. je tam hraničné označenie – značky, pohraničná 

stráž. 

● Schengenská hranica je vyznačená len na jej okrajoch. 

● Rieka sa krúti – ak budeme nasledovať krútenie rieky, môžeme prekročiť hranice 

kraja alebo krajiny. 

● Prírodné vs. umelé hranice – napr. v Afrike hranice určil panovník pri stole (koloniálna 

éra), bez ohľadu na kmeňové a etnické aspekty, preto sa oddelili do rôznych krajín. 

● Znaky prekročenia hranice: domy, poľnohospodársky štýl, oblečenie, zmena zvykov  

● Slovinsko-maďarsko-rakúsky trojbod. Každý riadi svoju časť. Oplatí sa pozorovať 

rozdiely. 

 

 

 

 



 

69 
 

Mapy 
Mapy nám pomáhajú orientovať sa v priestore. (Aj v čase? Čo tak časová mapa?) Kto sa v nich 

vyzná? Najmä keď sa ocitneme na novom mieste, na ktorom sme ešte neboli – čo je aj prípad 

návštevy novej krajiny – môžu byť mapy užitočné a pomôcť nám necítiť sa stratení. Existujú 

ľudia, pre ktorých mapy znamenajú bezpečnosť, zatiaľ čo iní sa rozhodnú pohybovať sa bez 

nich a riadia sa podľa prítomného okamihu alebo o radu radšej poprosia miestnych 

obyvateľov. Nižšie nájdete niekoľko konkrétnych poznámok k tejto podtéme.  

 
● Loď Beagle prevádzala Darwina po celom svete. Kapitán Fitzroy bol maximalista a 

jeho úlohou bolo nakresliť pobrežie Južnej Ameriky. Niekoľkokrát sa vrátil na miesta, 

ktoré boli nebezpečné, a aj keď mal nedostatok jedla a pitnej vody a všetci sa chceli 

vrátiť domov, on jednoducho chcel dokončiť svoju misiu.  

● Denne si neuvedomujeme skutočnú vzdialenosť medzi dvomi vecami, pretože sa vždy 

vydáme tou istou cestou. 

● Nie je pevne dané, že sever je „hore“ – našla sa južne orientovanú mapu z Austrálie. 

Prečo sa severná pologuľa nachádza „hore“? To je náš pohľad na svet z Európy. 

● Potkan a labyrint (žije pod zemou) – v mozgu si ukladá zložité mapy  

● V mozgu máme mapy, ktoré občas robia chyby. 

● Prípadová štúdia: klamlivý mozog 

○ Niekto žil 3 roky vo Varšave a vrátil sa tam po 20 rokoch. Spomenul si na 

krčmu, ktorú videl z okna. Súčasní obyvatelia miesta boli milí a pohostinní a 

pri pohľade z okna videl mapu pred očami. Zišiel dole, išiel po ceste – ale 

nebola tam žiadna krčma. Ukázalo sa, že si na začiatku pomýlil pravú a ľavú 

stranu. 

 

Cesta kontinentov 
Súbežne s vlastnou cestou môžu účastníci študovať aj cestu kontinentov. 

 

● Popis pohybu tektonických dosiek: Ako? Smer, rýchlosť atď. 

○ Pri približovaní sa → vysoké pevninské útvary, hory. 

○ Pri odďaľovaní → sopky. 

● Predvídateľné udalosti: napr. Etiópia sa oddelí od kontinentu, ako aj Kalifornia. 

 

Hospodárska geografia 
Je to skvelá príležitosť pre mladých ľudí, aby zistili, ako je hospodárstvo danej krajiny/oblasti 

prepojené s jej prírodnými geografickými zdrojmi. Môžu tiež porovnať jeden alebo viac 

hospodárskych aspektov svojej domácej a cieľovej krajiny. 

 

● Kam ísť, ak chcem nájsť železnú alebo kriedovú baňu  

○ Katalánsko-andalúsky konflikt: sever - priemyselná oblasť, juh – cestovný 

ruch. Kto prináša peniaze do krajiny? 
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Zápisky cestovateľov 
Teoretickejší základ vedomostí o cestovaní môžeme získať od pútnikov a prieskumníkov alebo 

si prečítať ich dokumentáciu, poznámky, memoáre. 

 
● Zápisky známych cestovateľov. 

● Expedícia Christophera Heyerdahla: predpokladalo sa, že Polynézania sa plavili z 

Južnej Ameriky → vydali sa na cestu, dostali sa tam – dokázal, že predpoklad bol 

správny. Neskôr sa ukázalo, že z genetického hľadiska to bolo inak – migrovali z Ázie, 

z Číny. Ich domnienka bola možná, ale tak sa to nestalo. 

● Existuje niekto, kto žije úplne sám na ostrove z vlastnej vôle. 

 

Zaujímavé korelácie a ďalšie myšlienky 
V tejto časti nájdete niektoré ďalšie spojenia autorov, ktoré slúžia na vyvolanie ďalších 

myšlienok a môžu pomôcť cestovateľovi zamerať sa na geograficky súvisiace cesty. 

 

● Švajčiarsko a neutralita: hory, údolia, → poľnohospodárstvo a chov dobytka sa 

nemohli rozvíjať, preto sa stali žoldnierskymi vojakmi. Jedno údolie sa pripojilo k 

jednej vojnovej strane, ďalšie údolie k druhej. Keď sa vytvoril jednotný národný štát, 

ukázalo sa, že bojujú proti sebe. Od tohto momentu deklarovali svoju neutralitu.  

○ Banky, hodinky, čokoláda. 

● Golfský prúd je teplý, Anglicko je úzke, vlhkosť je ideálna pre trávu → bohatá vlna 

jahniat Splavné rieky. Okolnosti, ktoré viedli k priemyselnej revolúcií.  

○ V budúcnosti sa má smerovanie Golfského prúdu zmeniť. 

● Efekt kanála: Briti na druhej strane kanála nemôžu rozhodnúť, či patria alebo nepatria 

na kontinent. Existuje na to niekoľko príkladov:  

○ Kontinentálne raňajky vs. britské raňajky. 

○ Jazda vľavo. 

○ Euro vs. Libra. 

○ Brexit. 

● Vatikán so švajčiarskym gardistom. 

 

● Dôvod cestovania - rovnaká akcia, rôzne zámery: napr. dvaja ľudia by išli do Škótska, 

jeden geológ a druhý učiteľ jazyka. Jeden hovoril so Škótmi, druhý našiel vzácne 

minerály. 

● Ľudia, ktorí majú pozemok na Mesiaci alebo vlastnú hviezdu. 

● Európa je na dvoch kontinentoch, keďže v skutočnosti sme Eurázania. Boli sme to my, 

kto vytvoril mapu kontinentov a toto rozdelenie. 

● Vplyv na miestne mikroprostredie. 

● Cestovanie po zemeguli vs. cestovanie na mape – mapovanie na rovinných plochách 

má za následok skreslenia, predpokladáme tak niečo, čo tam ani nie je (pozri Flow – 

História). 
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● Čiary zemepisnej dĺžky a šírky. Zemepisná šírka má origo, prirodzenú nulu = rovník→ 

je naším referenčným bodom – sever a juh. Vedeli to už naši dávni predkovia, počítali 

podľa tohto. V prípade poludníkov neexistovala žiadna nula, bolo potrebné ju vynájsť. 

Briti ju vytvorili: Greenwich – bývalý astronomický pozorovací bod, stal sa našou 

referenciou. GPS a telefóny ho dnes používajú ako referenčný (nulový) bod. Zmenilo 

to svet → mali sa s čím spájať, bolo to také praktické. Predtým to bolo chaotické, 

nedokázali sme merať vzdialenosti – v porovnaní s čím? (Ako ďaleko je Čína, ale 

odkiaľ? Napr. existuje mapa s dvoma Taiwanmi). 

● Cestovanie na samé dno Zeme (Verne) – čo tam môžeme nájsť? 

● Podnebné pásma a ich charakteristika – mikroklímy napr. tokajské víno (môže rásť len 

tam) – na Slovensku chcú vybudovať spaľovňu odpadov, ktorá by ho zničila. 

● Maďarsko sa pomaly stáva stredomorskou krajinou (globálne otepľovanie). Čo sa 

deje s ostatnými krajinami na kontinente? 

● V dnešnej dobe si každý robí vyvýšené záhony (sú pohodlné, nemusíte sa skláňať) 

● Skúmanie pôdy: projekt spodnej bielizne – zadarmo rozdávali ľuďom bavlnenú 

bielizeň, aby ju zakopali a zistili, ako dlho trvá jej rozloženie. Niekedy ju treba 

vykopať. Komunitný výskum – slogan znie „Znečistite si spodky“.  

■ ENG 

https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=4d08de46ff

7048ce86457b9852c9fede 

 

● Existuje dánsky experiment, ktorý zhromažďuje náhodných ľudí a skúma ich, kým sa 

medzi účastníkmi nenájdu genetické väzby. A oni sa vždy nájdu. Aký je náš pôvod a 

nakoľko ho poznáme? Rodinné stromy, odkiaľ pochádzame, história migrácie rodiny – 

ako ďaleko cestovali, aké krajiny prešli? 

● Prípadová štúdia: výlet do Južnej Afriky 

○ Bolo tam extrémne horúco. Cestovateľ sa snažil sedieť na tienistej strane 

autobusu, ale zabudol, že je na južnej pologuli, kde je všetko opačne a 

nakoniec sedel na slnečnej strane. 

● Virtuálne výlety, online svet = „aerografia“. Hydrografia je súčasťou geografie. Názov 

„geografia“ môže byť aj „geowriting“. 

 

Aktivity 

 

● Koľko ľudí dokáže vyrobiť grafitovú ceruzku?  

● Pri pohľade na históriu objektu - Koľko častí tvorí? Odkiaľ tieto časti pochádzajú? 

Napr. lítium digitálnej myši. Aby bolo možné spätne vystopovať miesto, kde bol strom 

odrezaný a použitý na výrobu miestneho produktu.  

● Čo sa stane, keď sa Suezský prieplav zablokuje → svetový obchod sa zastaví (stalo sa 

v roku 2020), obchodná cesta – čo sa stalo. 

● Aký bol tento región pred 20/40/100 rokmi (ľudia, ktorí v ňom žili v tej dobe) Napr. 

názvy odhaľujú veľa – v oblasti Erika má mnoho ulíc názov spojený s vodou (napr. 

Boatmanova ulica – aj keď to už dnes nie je vidieť, niekedy to bola bažinatá oblasť). 

https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=4d08de46ff7048ce86457b9852c9fede
https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=4d08de46ff7048ce86457b9852c9fede
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● Z ktorého bodu je to možné prekročiť najmenej/najviac hraníc? 

● Ak sedím na lodi, aká je najdlhšia cesta, ktorou sa môžem vydať? 

● Aké hviezdy môžem vidieť na oblohe v danej krajine? 

● Aké bane sú v danej krajine?  

● Aký zdroj energie daná krajina využíva najviac?  

● Aké veľké jazerá, kopce, rieky alebo roviny sa nachádzajú na vidieku?  

● Aký je podiel poľnohospodárstva, priemyslu a obchodu?  

● Aká je hlavná úloha krajiny vo svetovom hospodárstve? 

● V akom klimatickom pásme sa krajina nachádza?  

● V akom časovom pásme sa nachádza krajina v súvislosti s Greenwichom?  

● Čo ukazujú demografické údaje za posledné storočie? Urobte si prieskum o 

dôvodoch. 

● Aké sú hlavné trendy v ekologických investíciách?  

● Aké otázky zaujímajú miestnych obyvateľov s ohľadom na ich životné prostredie?  

● Aké činnosti prebiehajú v krajine na ochranu lesov, jazier alebo iných prírodných 

lokalít? 

● Začnite niečo pri prvej cestovateľskej príležitosti zbierať a prineste si domov rovnakú 

alebo podobnú vec z každej ďalšej cesty, napr. kúsok kameňa. 

● Vytvorte si mapu. 

● Vytvorte animáciu o tektonických platniach a dôsledkoch ich pohybu 

● Cestovanie online – zoznámenie sa s krajinou bez toho, aby ste tam cestovali osobne, 

ale naučíte sa o nej toľko, ako keby ste v nej naozaj boli. 

● Miestna história – kde sa stretáva geografia a história. 

● Zostavte si zoznam vecí, podľa ktorých sa môžete v prírode orientovať. 

● Nájdite divočinu → existuje ešte niečo také? 

● Nájdite zvyky a tradície, ktoré sa spájajú s geografiou (napr. siesta). 

● Skúmajte rôzne javy počasia: tornádo/zemetrasenie – jeho frekvencia, sila atď. 

● Urobte rozhovor o otázke atómovej elektrárne Aké je oficiálne stanovisko krajiny. 

Porozprávajte sa o tom s miestnymi obyvateľmi. 

● Urobte si pred cestou prieskum o počasí. Aké sú jeho charakteristické znaky?  

● Aspoň raz počas cesty použite GPS. 

● Nájdite aspoň jeden minerál a pokúste sa zistiť, o aký druh ide. 

● Urobte virtuálnu prehliadku zobrazujúcu niektoré zaujímavé časti krajiny. 

● Preštudujte si aspoň jednu predpoveď počasia a skontrolujte jej presnosť. 

● Porozprávajte sa o využívaní vody s miestnymi obyvateľmi. Ako veľmi sú v tejto 

oblasti uvedomelí? Aké majú zvyky?  

● Navštívte aspoň jednu veľkú elektráreň, čističku vody alebo akékoľvek podobné 

miesta. 

● Vyhľadajte miestnych obyvateľov, ktorí sú ochotní uvažovať o znížení spotreby 

energie, vody alebo iných environmentálnych problémov. 

● Urobte výskum a pýtajte sa miestnych obyvateľov na demografiu. 

● Po návrate domov sa o svoje skúsenosti s touto krajinou podeľte z geografického 

hľadiska.  
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● Navštívte aspoň jedno veľké mesto, jedno malé mesto a jednu dedinu a porovnajte 

ich s vašou domovskou krajinou a takýmito miestami. 

● Diskutujte s miestnymi obyvateľmi o nevýhodách/výhodách veľkých miest zo 

sociálnych (napr. odcudzenie) aj geografických (napr. zničenie životného prostredia) 

aspektov. 

● Vytvorte digitálny fotoalbum danej krajiny. 

● Spýtajte sa aspoň troch miestnych obyvateľov, či sú spokojní so svojím bývaním a z 

akých dôvodov. 

● Urobte kamarátom kultúrnu prednášku, napr. hudba, jedlo, hostiny, zvyky. 

● Vytvorte zoznam známych miest a prírodných lokalít danej krajiny. 

● Vytvorte zoznam národných parkov a ich charakteristík. 

● Vytvorte zoznam najväčších humanitárnych inštitúcií alebo skupín v danej krajine 

● Porozprávajte sa s miestnymi obyvateľmi o ich spotrebných návykoch a vyvoďte z 

toho závery. 

● Nájdite dôkazy, či miestni obyvatelia kupujú viac domácich alebo dovezených 

výrobkov, napr. ovocie. 

● Nájdite dôkazy o tom, ako miestni obyvatelia využívajú možnosti online nakupovania. 

● Navštívte aspoň jednu ekologickú budovu alebo farmu. 

● Vytvorte zoznam veľkých nadnárodných spoločností, ktoré pôsobia v danej krajine. 
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Príloha 9: Európske štúdiá 
 

Ciele 

Mladá generácia, či už sú to študenti alebo čerství absolventi, musí byť pripravená na štúdium 

alebo prácu v Európskej únii. Je to pre nich nevyhnutnosť, hoci niektorí z nich nikdy 

neprekročia hranice svojej vlasti. Práca v domovskej krajine si tiež vyžaduje znalosť informácií 

a skúsenosti o Európskej únii. Hlavným cieľom tejto témy je teda získať základné informácie o 

tomto geografickom subjekte.  

 

Obsah a prístup 

Učenie sa o Európskej únii je prísne viazané na jej hodnoty, preto je to veľmi zložitá téma. 

Pokrýva ľudské problémy, ako je spolupráca, otázka slobody, demokracie – a to sú len niektoré 

z tém. Venuje sa aj záležitostiam, ktoré patria do vedeckej oblasti, ako sú environmentálne 

vedy, zmena klímy, energetické záležitosti, financie alebo digitálna transformácia. 

Neuvádzame tu kompetencie, na ktorých nám záleží, pretože sa cestovatelia s nimi stretnú pri 

iných témach. Zdôrazňujeme skôr dôležitosť zložitosti, súbežné využívanie mnohých rôznych 

zručností a vedomie, ktoré si tento prístup vyžaduje.  

Podtémy sú nasledovné:  

 

1. Hodnoty. 

2. Štruktúra, orgány. 

3. Rozhodovanie – kto, ktorý orgán, ako. 

4. Krajiny  a ich priradenie. 

5. Členstvo, noví členovia(?). 

6. Hranice, Schengenská dohoda. 

7. História EÚ, dôležité dohody. 

8. História v pohybe: terajšia situácia v súvislosti s Tureckom či východným 

Stredozemím. 

9. Za a proti EÚ. 

10. Miestne otázky a otázky súvisiace s EÚ. 

11. Tradície a globálne myslenie. 

12. Kritické suroviny (lítium a kobalt). 

13. Situácia v súvislosti s pandémiou, lockdowny a priemysel. 

14. Environmentálna udržateľnosť, klimatická neutralita, Európska zelená dohoda. 

15. Energetické záležitosti. 

16. Nobelova cena za mier 2020 pre Svetový potravinový program. 

17. Hospodárska súťaž a spolupráca. 

18. Zamestnanosť a sociálne veci, sociálna nerovnosť, diskriminácia. 

19. Kultúrne rozdiely. 

20. Ľudské práva a demokracia. 
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21. Výskum a inovácie. 

22. Obchod, digitálny obchod. 

23. Brexit, nezávislosť Škótska, Írska poistka. 

24. Eurozóna. 

25. Rozdelenie Východ – Západ v rámci EÚ. 

26. Právny štát (Poľsko, Maďarsko, Malta (korupcia), podmienenosť právneho štátu. 

27. Vzdelávanie, odborná príprava, výmenné programy mládeže, cestovanie. 

28. Finančná kultúra. 

29. Potrebné zručnosti: viacjazyčnosť, sociálne, medzikultúrne, digitálne učenie sa učiť 

sa, podnikanie, medziľudské zručnosti, aktívne občianstvo, kultúrne povedomie. 

30. Praktické otázky: ako napísať životopis, ako si nájsť prácu v EÚ, zákony. 

 

Vzorová úloha: Osobná skúsenosť 

1. Urobte výskum určitej krajiny. 

2. Urobte zoznam krajín, ktoré ste navštívili. A vaša skupina? 

3. Kam budete cestovať ďalej? Prečo? Osobné preferencie. 

4. Gamifikácia: pochopenie systému. 

5. Kedy krajiny vstúpili do EÚ? Prečo – výskum. 

6. Dohody – výskum. 

7. Ako sa delia peniaze, Nóri?  

8. Pred cestou si vyhľadajte dôležité telefónne čísla pre prípad, že sa dostanete do 

problémov. 
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Príloha 10: Životné zručnosti 
 

Ciele a kompetencie 

Aby sme v dnešnom svete prežili, potrebujeme veľa zručností, ktoré sa neučia v škole. Nepatria 

do žiadnej vedy ani predmetov, ale praktizujeme ich počas prestávok. Učíme sa tieto zručnosti 

kúsok po kúsku. Samozrejme každý z nás je iný a pochádza z iného prostredia. Vložme trochu 

energie do výučby neformálnou metodológiou a zamerajme sa na niečo, čo je priamo spojené 

s naším životom. 

Uvádzame tu zručnosti a kompetencie z rôznych hľadísk. Keď si účastníci potrebujú vybrať 

podtému, môžu sa zamerať na získavanie informácií o svojich silných a slabých stránkach. 

Napríklad pri „cieľoch” si môžu overiť, či si vedia stanoviť rozumné ciele a dokážu nasledovať 

zamýšľanú cestu k realizácii týchto cieľov, aké majú skúsenosti a aký bude ich osobný výstup 

na konci. Poďme sa teda pozrieť na niektoré (nie náhodne) vybrané zručnosti a kompetencie.  

1. Ciele: stanovenie si cieľov a ich dosiahnutie: vytváranie sietí, skúsenosti, osobný 

výstup:  

http://www.skillsyouneed.com/ps/setting-personal-goals.html  

2. Kompetencie:  

(http://www.eplusifjusag.hu/hu/article/show/279/megujultak_a_youthpass_kulcsko

mpetenciak)  

○ Sebapoznávanie: nadšenie pre učenie, zručnosti  pre sebapoznávanie. 

○ 8 základných kompetencií: písanie, čítanie, počítanie, intra – a 

interpersonálne kompetencie = sociálne, učenie učiť sa, vedecko-

technologické, vedenie. 

○ Kompetencie EÚ: digitálne, podnikateľské, občianstvo, kultúrne povedomie. 

3. Metódy: gamifikácia, kredity, načasovanie, plánovanie. 

4. Zmýšľanie zamerané na rast: http://www.skillsyouneed.com/iperform/growth-

mindset.html 

5. Životné zručnosti v súvislosti s učebnými materiálmi: 

○ Veda: systémové myslenie, hľadanie podstatných vlastností, jasné formulácie, 

porovnávanie a zoskupovanie, výskum, analýza zmien, celok a časti, 

argumentácia, hľadanie súvislostí medzi javmi, networking, chápanie 

odborných esejí, pozorovanie vecí, skúsenosti s vyjadrovaním, tvorba a 

chápanie grafiky, tabuľky, diagramy, dobré používanie príkladov, spracovanie 

informácií, dôsledky vyjadrovania, chápanie globálneho myslenia, 

experimentovanie, používanie nástrojov a zariadení, meranie. 

○ Jazyk: písanie životopisu, písanie formálnych a neformálnych listov, 

používanie médií a komunikácia, argumentácia, správny pravopis, čítanie, 

porozumenie písaným textom. 

○ Matematika: výpočet percentuálneho podielu, štatistická analýza, pochopenie 

čísel, diagramov a infografík, vypracovanie plánov, zdaňovanie, odhad. 

○ História: vyvodzovanie záverov, sumarizácia, kritická analýza, tvorba 

prezentácií, spracovanie informácií (vizuálne, textové, udalosti, procesy), 

http://www.skillsyouneed.com/ps/setting-personal-goals.html
http://www.eplusifjusag.hu/hu/article/show/279/megujultak_a_youthpass_kulcskompetenciak
http://www.eplusifjusag.hu/hu/article/show/279/megujultak_a_youthpass_kulcskompetenciak
http://www.skillsyouneed.com/iperform/growth-mindset.html
http://www.skillsyouneed.com/iperform/growth-mindset.html
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tvorba bibliografie, diachronické a synchronické hľadisko , analýza dát – 

hľadanie rozdielov. 

○ Ekológia: pochopenie skleníkového efektu s cieľom trvalej udržateľnosti: 

triedenie odpadu, zvieratá a rastliny, nákupy, čistiace prostriedky, znalosť 

energií (žiarovky, kúrenie – chladenie, batérie), recyklácia, opätovné použitie, 

domáce zvieratá, starostlivosť o autá, doprava, rekreácia, miestne firmy, 

dovoz potravín. 

6. Budovanie zručností: 

○ jazykové, ústne vyjadrovanie, čítanie a písanie, prezentovanie 

○ typy učenia, vnímanie, pamäť 

○ pozornosť, sústredenie, relaxácia  

○ kognitívne zručnosti: analytika, kreativita, kritické myslenie, riešenie 

problémov 

○ neverbálne zručnosti 

○ sociálne zručnosti 

○ laterálne myslenie 

7. Vedomosti, postoj, návyky 

8. Úspešné absolvovanie skúšok 

9. Vedenie: riadenie konfliktov a stresu, rozhodovanie, motivovanie, delegovanie úloh, 

riadenie rizík, vyjednávacie schopnosti, riadenie stretnutí, organizovanie, riadenie 

času, inovácie, spolupráca. 
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Príloha 11: Financie a ekonomika 
 

Ciele 

Je dôležité pochopiť zložitý hospodársky svet okolo nás. Mladí ľudia sa stretávajú s množstvom 

pojmov a výrazov, ktoré odkazujú na hospodársku alebo finančnú situáciu. Ak nerozumejú 

týmto pojmom, nemusia rozumieť ani udalostiam, ktoré sú spojené s týmito výrazmi. Ale ak 

pochopia tieto pojmy, majú lepšiu šancu pochopiť aj procesy v spoločnosti a ich vplyv na život. 

Naučia sa, ako zvládať zložité finančné situácie a riziká a budú robiť lepšie rozhodnutia. 

Ekonómia pomáha mladým ľuďom prispôsobiť sa neočakávaným zmenám, a to je nevyhnutné 

pre ich úspešnú finančnú budúcnosť.  

 

Kompetencie  

Dobré finančné kompetencie poskytujú účastníkom šancu kontrolovať svoj život a stať sa 

dobrým lídrom. Existuje mnoho rôznych oblastí, ako sú napríklad tieto:  

● riadenie zainteresovaných strán  

● stratégia a inovácie 

● podstupovanie rizika a zodpovedná kontrola 

● vodcovstvo 

● udržateľné účtovníctvo 

● profesionalita a etika 

● monitorovanie príjmov a výdavkov 

● analýza  a interpretácia finančných správ 

● zadávanie zákaziek a ponúk 

 

Obsah a metóda 

Nižšie uvedené podtémy sú založené na troch prvkoch: na ekonómii ako vede, na 

vedomostiach študentov a na praktickom spôsobe vypracovania týchto podtém. Účastníci a 

sprostredkovatelia si môžu vytvoriť vlastné individuálne cvičenia z ich života a uplatňovať  ich 

v súvislosti s cestovaním.  

1. Základné finančné a ekonomické pojmy (trh, dopyt a ponuka, riziko, kapitál, dane 

atď.). 

2. Každodenná ekonomika a financie (sadzby, úroky, príjmy, úspory, bonusy atď.). 

3. Typy ekonomík (kapitalistické, socialistické, zmiešané, rozvinuté a rozvíjajúce sa 

ekonomiky). 

4. Základné problémy (čo vyrábať, ako, pre koho, nedostatok a výber). 

5. Tovary a služby (výroba, distribúcia, predajcovia atď.). 

6. Proces predaja (typy trhov, kupujúci, propagácia, cenotvorba a plánovanie). 
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7. Ceny tovarov a služieb (trhové alebo vládou stanovené ceny). 

8. Banky, poisťovne (dôležitosť sporenia, jeho druhy). 

9. Daňové záväzky a dotácie. 

10. Ľudské neobmedzené potreby a obmedzené zdroje. 

11. Potreba zvýšenia výroby a jej dôsledky. 

12. Faktory ovplyvňujúce nákup. 

13. Svetová ekonomika, globalizácia, svetový obchod. 

14. Využívanie vedy a techniky. 

15. Nespravodlivé príležitosti, pomoc chudobným. 

16. Životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj (problémy: voda, ovzdušie, pôda, 

obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje, pasca blahobytu). 
 

 

 

 


