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ÚVOD 

NAŠE CIELE 

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. Hlavným cieľom 

projektu FLOW je vyvinúť inovatívne vzdelávacie materiály, ktoré pripravia 

pedagógov na rozvoj osobného rozvoja prostredníctvom skúseností z cestovania. 

V rámci projektu sme vytvorili Metodickú príručku, ktorá obsahuje didaktické 

materiály pre pedagógov rôzneho druhu. Tieto materiály sú navrhnuté tak, aby 

pedagógom pomohli byť viac partnerom mladých ľudí ako ich inštruktorom alebo 

posudzovateľom a poskytli im priame praktické a metodické usmernenie pri 

rozvoji osobného rastu a využití cestovania ako hlavnej témy.  

 

AKO POUŽÍVAŤ TÚTO PRÍRUČKU 

Pri tvorbe cvičení v Metodickej príručke sme sa snažili, aby tieto cvičenia na 

základe popísaných pokynov mohol využívať jednoducho každý. Vzhľadom na 

povahu určitých cvičení je však nevyhnutné, aby ich sprostredkovateľ prispôsobil 

konkrétnym okolnostiam, špecifikám cesty a znalostiam účastníkov. Na tento účel 

sme v prípade niektorých cvičení definovali len rámce a metódy, a namiesto 

konkrétneho obsahu sme zhromaždili nápady a návrhy, ktoré umožnia cvičenia 

prispôsobiť cieľovej skupine. Každý používateľ príručky si môže cvičenia voľne 

a kreatívne prispôsobiť podľa seba, aby účastníci vyťažili z cvičení čo najviac. 

Väčšinu cvičení môžu používatelia praktizovať aj keď cestujú sami, bez skupiny. 

Všeobecným cieľom cvičení v tejto príručke je využiť cestovateľské skúsenosti ako 

prostriedok učenia sa a vnútorného rozvoja. Tieto cvičenia môžete použiť v 

rôznych prostrediach a situáciách. Usporiadali sme ich do niekoľkých kategórií a 

podsekcií, aby ste ľahko našli to správne cvičenie v závislosti od témy, na ktorej 

chcete pracovať, a od štádia vašej cesty.  
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Cvičenia v príručke sa týkajú cestovania štyrmi rôznymi spôsobmi. Prvé tri kapitoly 

sú spojené s konkrétnym zážitkom z cestovania, zatiaľ čo postupy v štvrtej 

kapitole nevyžadujú, aby ste cestovali fyzicky. Cvičenia v prvej kapitole môžete 

praktizovať pred cestou alebo ako súčasť prípravy a plánovania. Cvičenia v druhej 

kapitole vám pomôžu naučiť sa a zažiť čo najviac počas cestovania. Tretia kapitola 

je zameraná na uvedomenie si zážitkov po ceste. Pomôže vám rozpamätať sa, čo 

ste zažili počas cestovania, spracovať to a využiť tieto zážitky na učenie sa. Vo 

štvrtej kapitole môžete cestovať virtuálne, a zároveň hravým spôsobom zbierať 

informácie a skúsenosti. 

Jednotlivé podsekcie sme vytvorili na základe témy, ktorá stojí v centre pozornosti 

týchto cvičení. Niektoré z nich majú podobu zážitkových cvičení – nabádajú 

účastníkov, aby sa dostali do rôznych situácií, vyskúšali niečo nové a neznáme, 

vystúpili zo svojej komfortnej zóny a získali tak nové skúsenosti. Okrem nich sa v 

príručke nachádzajú aj kapitoly, v ktorých budete zhromažďovaž informácie a 

údaje, a prostredníctvom nich spoznávať a objavovať niečo neznáme. Niektoré 

podsekcie sú orientované na exteriér – tieto cvičenia sa týkajú vonkajšieho sveta, 

miesta cesty alebo ľudí, ktorí tam žijú. Nájdete tu aj kapitoly s interiérovou 

orientáciou, v ktorých sa pozornosť sústreďuje na náš vnútorný svet, a 

prostredníctvom nich môžete v sebe objaviť niečo nové. 

 

SPROSTREDKOVANIE 

Predtým, ako sa pustíte do aktivít, sa zamyslite nad niektorými základnými 

pojmami, ktoré súvisia so spôsobom, akým sa učíme. Najskôr by sme vám chceli 

predstaviť sprostredkovanie – proces poskytovania priestoru, v ktorom prebieha 

učenie sa. Na základe myšlienok Carla Rogersa sa domnievame, že každý 

disponuje schopnosťou učiť sa (neustále sa učíme prostredníctvom neformálnych 

alebo formálnych kanálov), takže úlohou dospelých/pedagógov je vytvoriť 

prostredie, ktoré učenie podporuje, a to z hľadiska fyzického aj duševného 

prostredia – bezpečná, ale inšpirujúca atmosféra, v ktorej bude prekvitať vnútorná 

motivácia študentov dozvedieť viac. 

Pri porovnávaní sprostredkovania s vyučovaním môžeme nájsť niekoľko dôležitých 

rozdielov. V tradičnom zmysle výučba znamená prenos vedomostí – vychádza z 
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myšlienky, že učiteľ má vedomosti, ktoré zdieľa so svojimi žiakmi s jasnými 

pedagogickými cieľmi (rozvoj zručností alebo vedomostí žiaka). Na druhej strane, 

sprostredkovanie sa viac zameriava na proces zapájania študentov, aby 

objavovali, boli kreatívni a učili sa uplatňovať svoje vedomosti. Veríme, že obidva 

prístupy majú svoje zásluhy a priestor vo vzdelávacom systéme. V projekte FLOW 

sa však snažíme pôsobiť viac ako sprostredkovatelia ako učitelia s cieľom podporiť 

študentov na ich ceste za vzdelaním. 

 

ZÁŽITKOVÉ VZDELÁVANIE 

 

Keď začneme cestovanie vnímať ako zdroj učenia, uplatňujeme prístup 

zážitkového vzdelávania. Kolb (19841) opísal model zážitkového vzdelávania ako 

cyklus, v ktorom je získavanie vedomostí „vytvorené transformáciou skúseností“. 

Tento model zohľadňuje rôzne štýly učenia sa a komunikácie, pretože hovorí, že 

učenie prebieha prostredníctvom nasledovných fáz cyklu: 

1) stretnutie sa s novou situáciou a jej prežívanie;  

2) zohľadnenie tejto skúsenosti;  

3) formulovanie novej myšlienky alebo úprava existujúcej prostredníctvom 

konceptualizácie; 

4) aktívne experimentovanie prostredníctvom aplikovania nových alebo 

upravených myšlienok o svete, aby sme zistili, čo sa stane.  

 

1Kolb, D. A. (1984). Experimentálne vzdelávanie: skúsenosti ako zdroj učenia a 

rozvoja. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall; 
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Obr. 1: Kolbov cyklus  

(zdroj: https://fosterourfuture.co.nz/topic/kolbs-experiential-learning-cycle/) 

 

Na príklade cestovania do nového mesta, napríklad do Atén, si môžeme tieto kroky 

vysvetliť takto: 

1) KONKRÉTNA SKÚSENOSŤ (ALEBO „ROBIŤ“) – Prvá etapa, keď sa študent 

aktívne ponorí do aktivity. V našom príklade mladý človek navštívi Atény, vydá sa 

na výlet a navštíviť Akropolu. 

2) REFLEXÍVNE POZOROVANIE (ALEBO „POZOROVAŤ“) – Druhá etapa, keď si 

študent uvedomuje svoje skúsenosti. V našom prípade sa mladý človek na konci 

dňa vráti do hotela a rozpráva sa o svojich dojmoch a skúsenostiach s kamarátmi. 

Diskutujú o tom, čo videli a podelia sa o svoje postrehy. 

3) ABSTRAKTNÁ KONCEPTUALIZÁCIA (ALEBO „MYSLIEŤ”) – Tretia etapa, keď sa 

študent pokúša konceptualizovať teóriu alebo model toho, čo pozoroval. V tejto 

etape si mladý človek môže prečítať o starovekej architektúre v Grécku (napríklad 

s osobitnou pozornosťou na stĺpy) a porovnať to, čo videl v reálnom živote s tým, 

čo už vedel a čo čítal.  

KONKRÉTNA 

SKÚSENOSŤ 

ABSTRAKTNÁ  

KONCEPTUALIZÁCIA 

REFLEXÍVNE 

POZOROVANIE 

AKTÍVNE  

EXPERIMENTOVANIE 
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4) AKTÍVNE EXPERIMENTOVANIE (ALEBO „PLÁNOVAŤ“) – Štvrtá etapa, počas 

ktorej sa študent snaží naplánovať, ako otestovať model alebo teóriu, ktorú si 

vytvoril v predchádzajúcej etape. Po získaní informácií o gréckej histórii by si 

mladý človek mohol pozrieť iné časti Atén, a medzitým sa zamerať na rôzne typy 

stĺpov v celom meste. 

Jadrom Kolbovho prístupu je proces „pokusu a omylu“, prostredníctvom ktorého 

si ľudia koncipujú informácie a rozhodujú sa na základe týchto informácií. Tento 

proces je založený na aktívnej interakcii s okolitým svetom – práve kreativita je 

nevyhnutná na formulovanie nových myšlienok a úpravu už existujúcich. 

Viacnásobné absolvovanie tohto cyklu vedie k posilnenému vzdelávaniu, ktoré by 

sme mohli považovať aj za postupné vzdelávanie. Umožňuje všetkým študentom 

získavať vedomosti vlastným, bádateľským spôsobom. 

Príklad o návšteve Atén sa týka konkrétnej vedomosti (staroveké stĺpy), ktorú 

môže mladý človek získať zážitkovým spôsobom. Keď budeme otvorení osobnému 

rozvoju, náš obzor sa ešte rozšíri! 

 

DÔLEŽITOSŤ SEBAREFLEXIE 

Na záver chceme upriamiť pozornosť na aspekt vyššie uvedeného cyklu, ktorým 

je reflexia, teda najmä sebareflexia – proces, prostredníctvom ktorého človek 

získava viac vedomostí o vlastných emóciách, myšlienkach a správaní – čo 

paralelne vedie k pochopeniu ostatných. Sebareflexia a sebauvedomenie 

zohrávajú kľúčovú úlohu v ľudskom rozvoji. Zahŕňa to schopnosť zamerať sa na 

naše skúsenosti a uvedomiť si, ako nás ovplyvnili (ako sme sa cítili, na čo sme 

mysleli, ako sme sa správali v danej situácii), a využiť tieto poznatky na 

pochopenie typických reakcií na určité situácie. Môže to viesť k zvýšeniu 

povedomia o našich budúcich krokoch a následne získaniu väčšej kontroly nad 

naším správaním a rekaciami namiesto toho, aby nás ovládali nekontrolovateľné 

impulzy. 

Dôležitosť sebareflexie si opäť môžeme ukázať na príklade cestovania. Dvaja 

priatelia spolu cestujú. Jeden si radšej všetko naplánuje dopredu, zatiaľ čo druhý 

rád improvizuje (ide tam, kde ho cesta zavedie). Prvý sa môže cítiť veľmi 

nekomfortne, ak nemajú plán na daný deň (do ktorých múzeí pôjdu, kde budú 
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obedovať, atď.), pretože má pocit, že to nemá pod kontrolou – je to pre neho 

nebezpečný pocit. Druhý môže byť naozaj napätý, keď jeho priateľ neustále tlačí 

na presné plány, pretože má pocit, že to obmedzuje ich slobodu a príležitosti, 

ktoré by sa im mohli naskytnúť, ak by to nechali len tak. Oba prístupy sú 

opodstatnené a ich emócie sú pochopiteľné – avšak ak si to neuvedomujú, nemôžu 

o tom komunikovať a nájsť dobré riešenie alebo kompromis, ktorý by vyhovel ich 

odlišným potrebám. Výsledkom bude, že obaja budú napätí a získajú tak zlú 

skúsenosť. Preto je veľmi dôležité, aby si uvedomovali, ako pravdepodobne 

zareagujú: predchádzajúce skúsenosti im slúžia na to, aby sa o sebe dozvedeli, 

že plány/sloboda sú pre nich dôležité, môžu sa o tom vopred porozprávať a 

navzájom si vysvetliť svoju motiváciu. Týmto spôsobom môžu nájsť kompromisy 

skôr, ako sa im napätie vymkne spod kontroly (napr. popoludnie strávia oddelene, 

prvý navštívi múzeum a druhý sa bude potulovať po meste). 

Cestovanie môže byť obzvlášť užitočné pre rozvoj sebareflexie, pretože stavia 

cestovateľa do pozície, ktorá je mimo jeho rutiny, možno aj mimo jeho komfortnej 

zóny – takže ho „vyprovokuje“ k nezvyčajnej reakcii. Keď sú cestovatelia 

nabádaní, aby sa zamysleli nad ich reakciami na takéto situácie, môžu získať 

prehľad o sebe, ktorý si prinesú domov a pretavia ho do iných skúseností. Ak sa 

prvý cestovateľ z predchádzajúceho príkladu o sebe dozvedel, že plány sú pre 

neho dôležité, môže tiež pochopiť, prečo sa cíti nekomfortne pri neočakávanom 

telefonáte, že potrebuje čas na premyslenie si procesu a je vystresovaný, keď ho 

tlačia k rýchlemu rozhodnutiu. Môže však pochopiť, že existujú aj iné prístupy k 

životu, ktoré majú tiež svoj zmysel. Druhý cestovateľ môže pochopiť, že 

plánovanie dopredu nie je osobným nedostatkom, takže môže byť voči ostatným 

chápavejší. Môže si tiež uvedomiť, že príliš kontrolované pracovné prostredie pre 

neho nie je vyhovujúce atď. Vďaka sebareflexii môžeme náš život, ale aj život 

ostatných, urobiť ešte životaschopnejším!  
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PRED CESTOU 

V prvej kapitole sme zhromaždili cvičenia, ktoré môžu mladí ľudia praktizovať 

počas prípravy na cestu, aby sa čo najviac naučili a zažili. Rôzne situačné úlohy a 

diskusie pripravujú účastníkov na okolnosti, ktoré ich môžu ovplyvniť počas cesty. 

Pri praktizovaní týchto cvičení si mladí ľudia budú prirodzene rozvíjať svoje 

sociálne zručnosti, komunikáciu a spoluprácu. Prepojením týchto cvičení so 

skutočnou cestou bude pre nich každá úloha oveľa realistickejšia a praktickejšia –

náročné matematické výpočty alebo finančné plánovanie bude tak oveľa 

príjemnejšie. Naštudovanie si informácii o vybranej cestovnej destinácii môže byť 

pre nich dobrou motiváciou k získaniu nových poznatkov o histórii, kultúre, 

literatúre, výtvarnom umení alebo dokonca o miestnej voľne žijúcej zveri. 

Súčasťou prípravy môžu byť aj sebareflexné a sebauvedomovacie cvičenia, aby 

ste sa počas cesty dozvedeli viac nielen o svete, ale aj o sebe. 

 

VŽITE SA DO SITUÁCIE!  

- DRAMATICKÉ A SITUAČNÉ CVIČENIA 

Nasledujúce cvičenia poskytujú príležitosť na rozvoj sociálnych zručností tým, že 

účastníci sa vžijú do rôznych vymyslených situácií. Môže to pre skupinu 

predstavovať účinný spôsob, ako sa pripraviť na spoločnú cestu, pracovať na 

riadení konfliktov alebo schopnosti riešiť problémy. Pri praktizovaní cvičení budú  

účastníci potrebovať určité improvizačné zručnosti, ktoré sa samozrejme dajú 

ľahko rozvinúť praxou. Za zmienku stojí aj vytvorenie uvoľnenej a spontánnej 

atmosféry, v ktorej účastníci môžu voľne interagovať. Humor je tiež dobrou 

pomôckou pri popustení kreativity účastníkov. Po každom cvičení uskutočnite 

spoločnú skupinovú diskusiu, aby ste zhrnuli, čo vás cvičenie naučilo. 
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OHLÁSENIE CESTY 

Téma: Sociálne vedy – efektívna komunikácia 

Cieľ: Zlepšenie komunikačných schopností pomocou prežitia zložitých situáciách 

a vyskúšaním rôznych reakcií. 

Veľkosť skupiny: 3+ 

Nástroje: - 

Pokyny: Požiadajte účastníka, aby si vybral cestu, na ktorú by sa chcel vydať, ale 

ľudia z jeho okolia (rodičia, priatelia) z toho nemusia byť práve nadšení. Po uvedení 

situácie vyberte ďalších účastníkov, ktorí sa vžijú do kože týchto ľudí. Následne si 

zahrajte scénku, kedy prvý účastník ohlási svoju cestu a vyrovnáva sa s reakciami 

ostatných. Po prvom kole si zahrajte scénku znova, ale zmeňte určité vety a 

reakcie. Ostatní účastníci sa tiež môžu zapojiť do scénky, pričom nahradia jednu 

z postáv. Pokračujte v scénkach, až kým nezískate nové nápady a kreatívne 

riešenia. Na konci tejto aktivity sa môžete krátko zamyslieť – aká bola pre 

účastníkov najjednoduchšia/najťažšia úloha a čo sa naučili. 

Príklad: Počas tejto scénky účastníci oznamujú rodičom, že chcú absolvovať 

polročné štúdium v zahraničí v rámci programu Erasmus. Prvá reakcia rodičov 

nebude tento nápad podporovať, pretože sa o svoje dieťa boja. Počas scénky sa 

účastníci snažia presvedčiť svojich rodičov rôznymi argumentmi. Počas zamyslenia 

zhodnotíte, ktoré argumenty boli najefektívnejšie a čo pomohlo účastníkom zaujať 

sebavedomý postoj.  
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KULTÚRNE POSTREHY 

Téma: Sociálne štúdie – komunikácia, akceptovanie rozdielov 

Cieľ:  Naučiť sa niečo o miestnej kultúre, zlepšiť komunikáciu a reakcie na 

neočakávané situácie. 

Veľkosť skupiny: 3+ 

Nástroje: - 

Pokyny: Vytvorte si zoznam zvykov a kultúrnych charakteristík miesta, ktoré 

chcete navštíviť. Vymyslite si niekoľko situácií, ktoré by sa mohli stať počas cesty 

a objaví sa v nich jeden alebo viac kultúrnych rozdielov. Vytvorte pravidlá pre 

postavy (napr. niekto je až príliš posadnutý miestnymi zvyklosťami). Zahrajte si 

scénku tejto situácie, vtipným spôsobom zveličujte kultúrne rozdiely a snažte sa 

vymyslieť kreatívne riešenia týchto situácií. 

Príklad: V mieste, ktoré chcete navštíviť, je zvykom hosťovi nepretržite ponúkať 

jedlo a nápoje. V tejto vymyslenej situácii je hosť príliš zdvorilý na to, aby niečo 

odmietol. Ako sa takáto situácia môže vtipne skončiť? Počas cvičenia môže skupina 

prísť na rôzne kreatívne riešenia takejto situácie. 

 

PRIORITY 

Téma: Sociálne vedy – spolupráca, asertivita 

Cieľ: Dosiahnuť kompromis vytvorením skupinového plánu, ktorý spĺňa 

očakávania všetkých účastníkov. 

Veľkosť skupiny: 3+ 

Nástroje: - 

Pokyny: Vytvorte si zoznam najdôležitejších pamiatok alebo zaujímavých miest, 

ktoré môžete navštíviť na vybranom mieste. Najprv si vytvorte spoločný zoznam 

a dajte každého možnosť, aby sa podelil o svoje nápady. Potom si z tohto zoznamu 

každý vyberie 10 vecí, ktoré chce počas cesty robiť. Postupne zúžte zoznam (top 

10, top 5, top 3) a nakoniec sa dohodnite na spoločnom poradí na základe 

jednotlivých preferencií. 

 



13 

 

DISKUSNÉ CVIČENIE 

Téma: Sociálne vedy – komunikácia, asertivita 

Cieľ:  Precvičovať hľadanie kompromisov a asertivitu v situáciách, ktoré môžu 

vzniknúť počas cesty a konfrontovať rôzne názory na cestu. 

Veľkosť skupiny: 3+ 

Nástroje: - 

Pokyny: Vyhľadajte tému, ktorá súvisí s cestou a rozdeľuje skupinu. Môžete 

napríklad definovať imaginárnu škálu medzi dvoma bodmi v miestnosti pre každú 

tému a konečnými bodmi škály budú protichodné stanoviská. V súvislosti s každou 

témou sa účastníci zoradia v miestnosti v pomyselnej mierke podľa toho, ktorý 

názor uprednostňujú. Táto metóda nám pomôže ľahko určiť, ktorá téma najviac 

rozdeľuje skupinu. 

Pri témach, ktoré skupinu rozdeľujú najviac, rozoberte jednotlivé argumenty v 

malých skupinách a diskutujte o problematike. Po diskusii túto situáciu uzavrite a 

zhrňte tie najsilnejšie argumenty. Spolupracujte a nájdite čo najviac 

kompromisných riešení, ktoré spĺňajú najviac preferencií. 

Príklady:  

● Oddych a užívanie si výletu vs. plánovanie čo najväčšieho počtu aktivít 

● Fotenie úplne všetkého vs. užívanie si prítomného okamihu a nefotenie 

● Plánovanie všetkého vopred vs. spontánne nápady 

● Cestovanie  osamote vs. v skupine 

● Vidieť len tie najznámejšie miesta vs. hľadať špeciálne a skryté miesta, 

ktoré nenavštevuje veľa ľudí 
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ČIERNY JAZYK 

Téma: Sociálne vedy – komunikácia 

Cieľ:  Presvedčiť sa, že jazyk nie je prekážkou. Môžeme komunikovať viacerými 

spôsobmi, aj keď nerozumieme tomu, čo hovoria iní. 

Veľkosť skupiny: 2+ 

Nástroje: - 

Pokyny: Na toto cvičenie si vyberte dvoch dobrovoľníkov. Jeden z nich opustí 

miestnosť. Kým je prvý účastník preč, ostatní sa dohodnú na situácii, ktorá môže 

nastať počas cesty. Účastník, ktorý opustil miestnosť, nemôže o tejto situácii 

vedieť. Pozná iba základné informácie, ako je miesto konania alebo aká je jeho 

úloha. Pravidlom je, že môžete používať len ruky alebo hovoriť hatlaninou, ale 

nemôžete používať slová, ktorým druhá osoba rozumie. Cvičenie trvá dovtedy, 

kým druhý účastník nezistí, čo chcel povedať ten druhý. 

Príklad: Hotelový hosť vysvetľuje recepčnej, že v izbe došiel toaletný papier. 

 

PANTOMÍMA  

Téma: Sociálne vedy – neverbálna komunikácia 

Cieľ:  Presvedčiť sa, že jazyk nie je prekážkou. Komunikujte a vysvetľujte v 

rôznych situáciách bez slov. 

Veľkosť skupiny: 4+ 

Nástroje: Perá a malé kúsky papiera 

Pokyny: Vytvorte malé skupiny. Každá malá skupina napíše slová súvisiace s 

cestou na malé kúsky papiera a potom si ich povymieňa medzi sebou. Každá 

skupina nakreslí jednu vec z vymenených papierikov a niekto z nich musí toto 

slovo vysvetliť bez použitia slov alebo zvukov. 
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SPOZNÁVANIE MIESTA  

– ZHROMAŽĎOVANIE PREDBEŽNÝCH INFORMÁCIÍ 

Tieto cvičenia pomáhajú skupine pripraviť sa na cestu hravým zhromažďovaním 

informácií o mieste, ktoré chce navštíviť. Informácie sú viazané na konkrétnu 

cestu, čo môže účastníkom pomôcť udržať motiváciu a záujem. Takto získané 

informácie si môžete pripomenúť počas cesty a zážitky následne uľahčujú ich 

zapamätanie. Cesta je teda dobrou príležitosťou na prehĺbenie vedomostí 

účastníkov v širokej škále tém, preto sme tieto cvičenia priradili aj k rôznym 

školským predmetom. Špecifický obsah cvičení by sa mal prispôsobiť veku a 

znalostiam účastníkov. 

 

VYTVORTE SI ZOZNAM 

Téma: Geografia, história a dejiny umenia, literatúra, veda 

Cieľ: Zamerať sa hravým spôsobom na vybranú lokalitu, vyhľadávať dôležité 

miesta a pamiatky. Môže to tiež poslúžiť ako dobrý základ pre plánovanie cesty. 

Veľkosť skupiny: Ľubovoľná 

Nástroje: Perá a papiere, internet 

Pokyny: Pracujte v malých skupinách, vytvorte zoznam múzeí, historických 

pamiatok, atrakcií alebo dokonca dočasných exponátov na vami zvolenom mieste. 

Po vytvorení zoznamu si porovnajte, kto našiel tie najvýznamnejšie či 

najzaujímavejšie miesta/miesta, ktoré ostatné skupiny neobjavili. Zoznam môže 

vychádzať aj z konkrétnych predmetov, preto zostavte aj samostatný zoznam 

miest, ktoré súvisia s geografiou, literatúrou, vedou atď. 
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ČAS NA ČÍTANIE! 

Téma: Literatúra, geografia, história 

Cieľ: Dozvedieť sa viac o zvolenej lokalite prostredníctvom kníh, vzdelávacích 

alebo literárnych diel. 

Veľkosť skupiny: Ľubovoľná 

Nástroje: Knihy, internet 

Pokyny: Vyberte si knihu, ktorá súvisí s miestom vašej cesty. Môže to byť 

vzdelávacia kniha alebo publikácia, ktorá opisuje miesto, historická kniha, fikcia 

alebo román, ktorý sa odohráva na vybranom mieste. Pri čítaní si vyberte 

konkrétne miesta, ktoré sa spomínajú v knihe, a navštívte ich počas cestovania. 

 

SPOZNAJTE FAKTY! 

Téma: Ekológia, história, matematika, veda, geografia 

Cieľ: Hravým spôsobom získať informácie o rôznych predmetoch. 

Veľkosť skupiny: 4+ 

Nástroje: Zoznam informácií, internet 

Pokyny: Študenti budú pracovať v malých skupinách a súťažiť, kto bude 

najrýchlejší. Dostanú zoznam informácií, ktorý obsahuje iba čísla a údaje, bez 

akéhokoľvek vysvetlenia alebo kontextu. Skupiny musia zistiť, čo tieto údaje 

znamenajú. Informácie môžu byť prepojené s akoukoľvek témou (napr. bude 

uvedený počet obyvateľov mesta alebo rok významnej historickej udalosti, ktorá 

sa spája s týmto miestom). Tím, ktorému sa podarí nájsť všetky vysvetlenia, 

vyhráva. 
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ZBIERANIE ČLÁNKOV 

Téma: Sociálne vedy, ekológia, literatúra, história, veda, geografia 

Cieľ:  Prečítať si aktuálne články, objavy a udalosti týkajúce sa vašej cieľovej 

destinácie. 

Veľkosť skupiny: 4+ 

Nástroje: Zoznam informácií, internet 

Pokyny: Účastníci budú v malých skupinách zhromažďovať články o konkrétnej 

téme alebo predmete. Je dôležité, aby článok súvisel aj s cieľovou destináciou. V 

prvom kole účastníci zozbierajú čo najviac článkov. V druhom kole si vyberú 

najzaujímavejší článok a urobia z neho prezentáciu pre zvyšok skupiny.  

 

PRÍRODNÉ ZDROJE 

Téma: Geografia, veda 

Cieľ:  Spoznať zdroje krajiny, ktorú plánujete navštíviť, a ich vplyv. 

Veľkosť skupiny: Ľubovoľná 

Nástroje: Internet 

Pokyny: Účastníci budú pracovať v malých skupinách/jednotlivo a urobia výskum 

o prírodných zdrojoch krajiny, ktorú chcú navštíviť. Vytvoria zoznam 

najdôležitejších alebo špeciálnych zdrojov. Aký majú vplyv na život miestnych 

ľudí? Zmenilo sa niečo v uplynulých rokoch? Zamyslite sa nad tým, kde sa s týmito 

zdrojmi stretávate. 
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POĎME NA TO SPOLOČNE 

Téma: Akákoľvek 

Cieľ:  Učiť sa o rôznych témach v rámci skupiny. Príprava môže prebehnúť 

jednoducho rozdelením tém medzi účastníkov. 

Veľkosť skupiny: Ľubovoľná 

Nástroje: Internet 

Pokyny: Najprv sa skupina rozhodne, na aké témy alebo predmety sa chce 

pripraviť (napr. história destinácie, známi ľudia spojení s destináciou, pamiatky 

miestnej kultúry), a potom si témy rozdelia medzi sebou. Každý sa pripraví na 

svoju tému a potom ju odprezentuje ostatným buď pred cestou, alebo v danej 

destinácii.  

 

NÁJDITE SI SUVENÍR 

Téma: Sociálne vedy, história, umenie 

Cieľ: Spoznať kultúru, históriu a najdôležitejšie charakteristiky destinácie. 

Veľkosť skupiny: Ľubovoľná 

Nástroje: Internet 

Pokyny: V malých skupinách skúmajte najdôležitejšie a najzaujímavejšie 

vlastnosti destinácie. Aký suvenír to najlepšie vyjadrí? Ak si dopredu napíšete, aký 

druh suveníru si chcete priniesť domov, môže vám to pomôcť kúpiť si ho na mieste 

hneď, ale môžete si vybrať aj niečo, čo je k dispozícii zadarmo. 
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POĎME SA PRIPRAVIŤ!  

– PLÁNOVANIE AKTIVÍT  

Cieľom nižšie uvedených cvičení je precvičiť si zručnosti, ktoré môžeme potrebovať 

v mnohých oblastiach života pri príprave na cestu. Cestovanie je dobrou 

príležitosťou na precvičenie matematických operácií alebo finančného plánovania 

– aby tieto úlohy neboli len na teoretickej úrovni, ale mohli sme pocítiť aj praktické 

výhody týchto zručností. Odporúčame cvičenia prispôsobiť vedomostiam 

účastníkov. 

 

CESTOVATEĽSKÉ CIELE 

Téma: Sociálne vedy, geografia, umenie, história 

Cieľ:  Stanovenie si cieľov pred cestou, individuálne a ako skupina. 

Veľkosť skupiny: Ľubovoľná 

Nástroje: Perá a papiere 

Pokyny: Dôležitou súčasťou plánovania cesty je stanovenie si cieľov. Položte si 

otázku: Čo sa môžete naučiť počas cesty? Ako vám môže tento cestovateľský 

zážitok pomôcť pri osobnom rozvoji? Zamyslite sa nad touto otázkou z hľadiska 

rôznych tém a predmetov. Napíšte zoznam všetkého, čo sa chcete počas cesty 

naučiť a zažiť. Následne na základe týchto kritérií sformulujte svoje najdôležitejšie 

cestovateľské ciele. Keď má každý vytvorený svoj vlastný zoznam, vytvorte aj 

zoznam skupiny. 
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PLÁNOVANIE TRASY 

Téma: Ekológia, matematika, geografia 

Cieľ: Plánovanie efektívnej trasy medzi jednotlivými lokalitami. 

Veľkosť skupiny: Ľubovoľná 

Nástroje: Mapa destinácie, perá, papiere 

Pokyny: Po vytvorení zoznamu miest, ktoré chcete navštíviť, si naplánujte, ako 

budete cestovať do každej destinácie. Ktorý dopravný prostriedok bude pre vás 

najvhodnejší? Vytvorte si plány na základe rôznych kritérií (najlacnejšie, 

najrýchlejšie, šetrné k životnému prostrediu) a porovnajte ich účinnosť. 

 

BALENIE SA NA CESTU 

Téma: Matematika, vedy – fyzika, životné zručnosti 

Cieľ: Precvičovanie výpočtov objemu a hmotnosti. 

Veľkosť skupiny: Ľubovoľná 

Nástroje: Prázdny kufor, cestovné veci, meter, váha, perá, papiere 

Pokyny: Nachystajte si kufor alebo batoh, do ktorého sa budete musieť zmestiť 

pri balení. Vezmite si so sebou rôzne veci, ktoré môžu byť počas cesty užitočné. 

Vypočítajte objem kufra, potom zmerajte objem každej položky a vypočítajte, čo 

sa zmestí do kufra a čo nie. Po dokončení výpočtov si to všetko môžete overiť. To 

isté môžete aplikovať aj pri výpočte váh. Každá letecká spoločnosť určuje 

maximálnu veľkosť a hmotnosť vašej batožiny, takže môžete vychádzať z týchto 

hodnôt. 
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POČÍTANIE FINANCIÍ 

Téma: Matematika, životné zručnosti, financie a ekonómia 

Cieľ:  Praktizovanie rozpočtového plánovania. 

Veľkosť skupiny: Ľubovoľná 

Nástroje: Perá a papiere 

Pokyny: Spočítajte si výdavky spojené s cestou. Zistite, koľko bude stáť každá 

položka vo vami zvolenej lokalite, vrátane všetkých možných výdavkov. S týmito 

nákladmi môžete vykovať niekoľko typov matematických operácií (napr. môžete 

vypočítať svoje priemerné denné výdavky alebo percentuálne vyčísliť, koľko peňazí 

miniete na každú kategóriu). Skupina sa nad tým môže potom zamyslieť a prísť s 

nápadmi, ktoré môžu ďalej znížiť náklady a zefektívniť cestu. 

 

ČASOVÝ PLÁN 

Téma: Matematika, geografia 

Cieľ:  Praktizovanie riadenia času, plánovania trasy a merania vzdialeností. 

Veľkosť skupiny: Ľubovoľná 

Nástroje: Mapa destinácie, perá, papiere 

Pokyny: Vytvorte si pre svoju cestu časový plán. Môžete pracovať v malých 

skupinách alebo individuálne. Pre každý deň si určite čas začiatku každého 

programu a čas potrebný na cestu medzi destináciami. Nezabudnite na čas 

strávený oddychom a jedením. Ak pracujete v malých skupinách, porovnajte si 

plány medzi sebou a zistite, ktorý z nich je najefektívnejší, najpohodlnejší a 

najzaujímavejší. Spoločne môžete vymyslieť plány, ako naplno využiť svoj čas! 
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PRIPRAVTE SA!  

– SEBAREFLEXIA A SEBAUVEDOMENIE 

Tieto cvičenia nám pomáhajú pripraviť sa na výlet psychicky aj emocionálne. 

Pomáha nám to vedome vnímať výlet a prežiť ho tak, aby sme boli potom spokojní. 

Ak praktizujete tieto cvičenia v skupine, pomáha to budovať tímového ducha a 

členovia sa lepšie spoznajú, vďaka čomu je cesta oveľa príjemnejším zážitkom pre 

každého člena skupiny. Ak ich praktizujete individuálne, môžu byť užitočné pre 

váš osobný rozvoj. 

 

MAPA VAŠICH ZÁUJMOV 

Téma: Sociálne vedy – sebauvedomenie 

Cieľ:  Zamyslieť sa nad motiváciou a túžbami. 

Veľkosť skupiny: Ľubovoľná 

Nástroje: Pero a papier 

Pokyny: Zamyslite sa nad svojou motiváciou cestovať: Čo vás najviac zaujíma? 

Máte nejaké túžby, ktoré si protirečia (napr. oddych v porovnaní s tým, že chcete 

vidieť čo najviac)? Nakreslite mapu svojich motivácií. Nakreslite podobné túžby 

blízko seba a konfliktné túžby naopak ďaleko od seba. Vyplňte mapu čo 

najpodrobnejšie. 
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OBAVY A OČAKÁVANIA 

Téma: Sociálne vedy – sebauvedomenie 

Cieľ:  Zamyslieť sa nad internými zdrojmi, ktoré budete počas cesty potrebovať. 

Veľkosť skupiny: Ľubovoľná 

Nástroje: Pero a papier 

Pokyny: Vymyslite si rôzne fiktívne scenáre a napíšte ich. Aká je najlepšia vec, 

ktorá sa vám po ceste môže stať? Čo najhoršie sa môže stať? Ktoré veci sa 

rozhodne nemôžu stať? Keď ich popíšete, preskúmajte svoje nádeje a očakávania 

týkajúce sa cesty. Aké sú vaše obavy z cesty a čo vám dáva pocit bezpečia? 

 

CESTOVANIE V ČASE 

Téma: Sociálne vedy – sebauvedomenie 

Cieľ:  Emocionálna príprava na cestu. 

Veľkosť skupiny: Ľubovoľná 

Nástroje: Pero a papier 

Pokyny: Predstavte si, že cestujete do budúcnosti – aká by bola vaša ideálna 

cesta? Cestujte v čase, až kým sa vrátite z cesty domov. Predstavte si, ako sa 

budete cítiť pri návrate domov z cesty, na ktorej dopadlo všetko perfektne a všetky 

vaše očakávania sa splnili. Čo by vám chcelo povedať vaše ja z budúcnosti? 

Napíšte si tento odkaz. Potom sa vráťte v čase do prítomnosti a zistite, ako vás 

tento odkaz ovplyvňuje. Napíšte si odkaz na miesto, kde ho ľahko nájdete počas 

vašej cesty (napr. do mobilu, peňaženky, denníka). 
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BATOHOVÁ HRA 

Téma: Sociálne vedy – sebauvedomenie 

Cieľ:  Zamyslieť sa nad internými zdrojmi, ktoré budete počas cesty potrebovať. 

Veľkosť skupiny: Ľubovoľná 

Nástroje: Pero a papier 

Pokyny: Na cestu je potrebné zbaliť si nielen fyzické predmety, ale aj vnútorné 

zdroje, zručnosti, pocity. Čo by ste si zbalili do vášho vnútorného batohu? Aké 

zdroje budete potrebovať (napr. odvahu, vytrvalosť, vynaliezavosť atď.)? Akú časť 

osobnosti si chcete vziať so sebou? Aké pocity si chcete odniesť so sebou a čo by 

ste chceli nechať doma? Zapíšte si odkazy, ktoré vo vás vyvolávajú tieto pocity a 

zdroje, a vezmite si ich so sebou! 

 

 

ZOZNAM PRIANÍ 

Téma: Sociálne vedy – sebauvedomenie 

Cieľ: Napísať si veci, ktoré počas cesty určite chcete robiť. 

Veľkosť skupiny: Ľubovoľná 

Nástroje: Pero a papier 

Pokyny: Zamyslite sa nad zážitkami, ktoré chcete počas cestovania zažiť. Čo by 

ste chceli vyskúšať? Čo je pre vás to najdôležitejšie, čo by ste si určite nenechali 

ujsť? Vytvorte si zoznam desiatich takýchto zážitkov a vezmite si ho so sebou na 

cestu. Po úspešnom absolvovaní si túto položku začiarknite v zozname. 
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DAJTE SI ZÁVÄZOK 

Téma: Sociálne vedy – sebauvedomenie 

Cieľ:  Definovať záväzok, ktorý vám pomôže dozvedieť sa počas cestovania viac. 

Veľkosť skupiny: Ľubovoľná 

Nástroje: Pero a papier 

Pokyny: Po preskúmaní vašich túžob a očakávaní sa zamyslite nad tým, aký druh 

záväzku vám pomôže dozvedieť sa čo najviac na vašej ceste. Buďte kreatívni a 

dajte si záväzok, ktorý budete dodržiavať počas celej cesty (napr. „Každý deň 

vyskúšam niečo nové“ alebo „každý deň vstanem skoro.“). 
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POČAS CESTY 

V druhej kapitole sa pozrieme na cvičenia, ktoré môžeme robiť počas výletu – 

individuálne alebo ako skupina. Hlavným cieľom týchto cvičení je naučiť sa čo 

najviac počas cesty. Nasledujúce cvičenia môžu pomôcť udržať vašu pozornosť 

otvorenú rôznym prvkom z nášho prostredia, a tak prepojiť poznatky získané z 

učebníc so skúsenosťami z reálneho života. Hravé úlohy nás povzbudzujú, aby 

sme vystúpili z našej komfortnej zóny a zažili nové veci, ktoré rozširujú naše 

znalosti miestnej kultúry a zvykov, pomáhajú nám učiť sa nový jazyk a rozvíjať 

našu empatiu voči druhým. Cvičenia sebareflexie vám môžu pomôcť byť počas 

výletu skutočne prítomní a objavovať dovtedy nepoznané zákutia vašej osobnosti. 

To všetko môže zmeniť cestu na komunitný zážitok pre celú skupinu, takže 

cvičenia tiež prispievajú k procesu budovania tímového ducha. 

VÝZVA PRIJATÁ!  

– ZAŽIŤ NEZNÁME 

Tieto postupy nabádajú účastníkov, aby počas cesty zbierali skúsenosti, ktoré by 

inak nezažili. Keď vystúpite z komfortnej zóny, môžete sa ocitnúť vo vzrušujúcich 

a nečakaných situáciách, prostredníctvom ktorých učíte a rastiete – tieto zážitky 

sú naozaj nezabudnuteľné! 

 

PROSBA O POMOC 

Téma: Sociálne vedy, jazyky 

Cieľ: Spoľahnúť sa na ostatných. 

Nástroje: - 

Pokyny: Prosba o pomoc je dobrý spôsob, ako zlepšiť svoje komunikačné 

zručnosti a skúsenosti. Pomoc od ostatných môžeme ľahko získať aj v zložitých 

situáciách. Toto cvičenie, pri ktorom budete potrebovať pomoc miestnych ľudí, 

môžete praktizovať individuálne alebo v skupinách. Môžete napríklad hľadať cestu 

po meste bez mapy, snažiť sa zistiť určité informácie alebo zbierať určité 

predmety. 
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POUŽITE JAZYK 

Téma: Jazyky 

Cieľ: Naučiť sa jazyk a precvičiť si ho. 

Nástroje: - 

Pokyny: Cestovanie je dobrá príležitosť, ako sa naučiť nový jazyk. Požiadajte 

miestnych obyvateľov, aby vás naučili niekoľko základných fráz v ich jazyku, ktoré 

následne použijete počas cesty (napríklad: dobré ráno, ďakujem, dobrú chuť). 

Snažte sa ich použiť vždy, keď to bude vhodné. Neváhajte a neskôr si svoj zoznam 

rozšírte! 

 

PÝTAJTE SA OKOLOIDÚCICH ĽUDÍ 

Téma: Sociálne vedy, životné zručnosti, jazyky a ďalšie 

Cieľ: Zhromažďovať informácie prostredníctvom opýtania sa miestnych 

obyvateľov. 

Nástroje: - 

Pokyny: Môže byť oveľa zaujímavejšie dozvedieť sa nové informácie, ak nám ich 

niekto odovzdá verbálne, namiesto toho, aby sme sa o nich dočítali v knihách 

alebo na internete. Zaujímate sa o miestnu kultúru, históriu alebo vegetáciu? 

Opýtajte sa na to ľudí na ulici! Potom si informácie taktiež dohľadajte v knihách. 
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NEPLÁNOVANÉ ZÁŽITKY 

Téma: Sociálne vedy, životné zručnosti 

Cieľ: Zažiť miestny život a objaviť miesto spontánne, byť otvorení nečakaným 

zážitkom. 

Nástroje: - 

Pokyny: Často zistíme, že najlepšie veci sa dejú bez toho, aby boli plánované. 

Nadmerné plánovanie nás často pripravuje o spontánne zážitky. Vyskúšajte, čo sa 

stane, keď ste budete otvorení akémukoľvek novému zážitku, a objavte nové 

miesto spontánne bez predchádzajúcich plánov. Všimnite si, čo upúta vašu 

pozornosť týmto spôsobom, a potom to preskúmajte. 

 

VYBRAJTE SI MIESTNE 

Téma: Sociálne vedy – kultúra, gastronómia, ekológia 

Cieľ: Vyskúšať miestne jedlá alebo stravovacie návyky, ktoré ste predtým 

nepoznali. 

Nástroje: - 

Pokyny: Vyskúšanie miestnych jedál je dobrý spôsob, ako sa dozvedieť viac o 

miestnej kultúre. Je to navyše vždy zábavný a nezabudnuteľný zážitok! Zistite, 

ktoré reštaurácie ponúkajú autentické miestne jedlo. Môžete sa miestnych opýtať, 

do akých reštaurácií zvyčajne chodia, aké jedlo jedia doma alebo aké sú ich 

stravovacie návyky. Skúste na jeden deň alebo dokonca celý výlet jesť len to, čo 

miestni obyvatelia. 
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LITERATÚRA NA ULICI 

Téma: Literatúra 

Cieľ:  Čítanie, štúdium a prednášanie literárnych diel na mieste, ktoré sa spája 

s autorom. 

Nástroje: Fotoaparát 

Pokyny: Vyhľadajte miesta, ktoré sa spájajú so spisovateľom alebo básnikom 

(ulice, sochy, pamätné tabule) a predneste báseň alebo úryvok z jeho literárnej 

tvorby. Miestom konania môže byť aj miesto, ktoré sa spomína v jeho konkrétnom 

diele. Všetko si môžete aj natočiť, aby ste na to neskôr nezabudli. Je to dobrá 

príležitosť na prepojenie zážitku s konkrétnym autorom alebo literárnym dielom, 

čo vám môže pomôcť pri učení sa literatúry. 

 

ZAUJÍMAVÉ FAKTY 

Téma: Literatúra, umenie, história 

Cieľ: Naučiť sa nové informácie alebo pripomenúť si staré poznatky na súvisiacom 

mieste. 

Nástroje: Fotoaparát, internet 

Pokyny: Nájdite dôležité alebo zaujímavé miesto (budovy, pamiatky, miesta, 

objekty, umelecké diela), ktoré sa spája s konkrétnym predmetom. Viete o tomto 

mieste povedať pár zaujímavých faktov? Ak nie, prečítajte si o ňom alebo ho 

vyhľadajte na internete a potom odtiaľ urobte krátke video, v ktorom poviete 

niekoľko zaujímavých faktov. Neskôr to môže poslúžiť ako dobrá spomienka, 

pretože informácie len tak ľahko nezabudnete, ak si ich spojíte s dobrou 

skúsenosťou. 
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VYSKÚŠAJTE MIESTNE ZVYKY 

Téma: Sociálne vedy 

Cieľ:  Objaviť a vyskúšať prínosné zvyky krajiny. 

Nástroje: - 

Pokyny: Pozorujte miestne zvyky alebo sa na ne opýtajte miestnych. Ktoré 

miestne zvyky sú pre vás nové? Vyberte si jeden užitočný zvyk a držte sa ho počas 

celej cesty. Ako na vás pôsobí? 

 

DOTYK A HMAT 

Téma: Geografia, veda – biológia 

Cieľ: Pozorovať a skúmať vlastnosti pôdy. 

Nástroje: - 

Pokyny: Ak sa nachádzate vo vzdialenej krajine alebo dokonca v inom 

klimatickom pásme, môže byť zaujímavé preskúmať zloženie pôdy. Dotknite sa 

jej, vezmite ju do ruky, pozrite sa na jej štruktúru, všimnite si jej farbu, ovoňajte 

ju. Všimli ste si nejaké rozdiely? Ak áno, pozrite sa, ako sa táto pôda líši od tej, 

na ktorú ste zvyknutí doma. 

 

NAUČTE SA TANCOVAŤ 

Téma: Sociálne vedy – kultúra, umenie 

Cieľ: Vyskúšať miestnu tanečnú kultúru. 

Nástroje: - 

Pokyny: Nájdite miesto, kde miestni chodia tancovať, alebo poproste svojich 

miestnych priateľov, aby vás naučili tradičný miestny tanec. Naučte sa presné 

kroky a požiadajte miestnych obyvateľov o spätnú väzbu. V čom je ich pohyb iný? 

Ako často a pri akých príležitostiach tancujú? 
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OTVORTE SVOJU MYSEĽ!  

– BUĎTE NEUSTÁLE POZORNÍ 

Ak nás nejaká téma zaujme, prirodzene jej počas našich ciest venujeme viac 

pozornosti. Pri skúmaní novej lokality by architekt mohol venovať viac pozornosti 

budovám, zatiaľ čo milovník rastlín by svoju pozornosť upriamil na miestne 

záhrady alebo typické rastliny. Ak sa však rozhodneme, že sa chceme dozvedieť 

viac o určitej téme, nasledujúce cvičenia nám pomôžu nasmerovať našu pozornosť 

na vybrané veci alebo javy. Môžeme tak objavovať nové veci počas cestovania, čo 

je oveľa zaujímavejšie ako si o nich čítať len v knihách. 

  

FOTENIE 

Téma: Ekológia, história, geografia, veda – biológia, fyzika, umenie 

Cieľ: Zamerať pozornosť účastníkov na konkrétny objekt, ktorý je viazaný na 

určitý predmet. 

Nástroje: Smartfón s fotoaparátom 

Pokyny: Vyberte si predmet, ktorému budete venovať pozornosť počas celého 

dňa a je typický pre vašu cieľovú destináciu (napr. rastliny, prvky konkrétneho 

stavebného štýlu, miestne vozidlá atď.) a urobte čo najviac fotografií.  

Alternatíva pre skupiny: Zamerajte sa na jednu vec/zoznam vecí a na konci 

dňa porovnajte, komu sa podarilo odfotiť najviac fotografií danej veci/zoznamu 

vecí. 
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NARÁBANIE S ODPADOM 

Téma: Ekológia 

Cieľ: Pozorovanie a zhromažďovanie dobrých riešení ako narábať s odpadovom. 

Nástroje: Pero a papier na písanie poznámok 

Pokyny: Vo svete existuje mnoho spôsobov ako narábať s odpadom. Každá 

krajina má svoje postupy, podľa ktorých zvyčajne narába s odpadom. Zamerajte 

sa na to počas cesty a hľadajte užitočné riešenia. Nezabudnite si ich poznačiť. Čo 

by sme sa od tejto krajiny mali naučiť? 

 

TRVALO UDRŽATEĽNÉ RIEŠENIA 

Téma: Ekológia 

Cieľ: Pozorovanie a zhromažďovanie dobrých riešení pre udržateľnosť. 

Nástroje: Pero a papier na písanie poznámok 

Pokyny: V rôznych krajinách a regiónoch existuje mnoho dobrých a funkčných 

riešení v súvislosti s udržateľnosťou, ako je napríklad opakované používanie vecí 

alebo odstránenie plastových obalov. Sledujte rôzne príklady udržateľnosti počas 

cesty a robte si poznámky. Napríklad koľko second-hand obchodov nájdete v 

meste? 

 

POČÚVAJTE POZORNE 

Téma: Jazyky 

Cieľ: Naučiť sa jazyk od rodených hovoriacich. 

Nástroje: Pero a papier na písanie poznámok 

Pokyny: Počas cesty pozorujte a počúvajte miestnych ľudí hovoriť ich 

materinským jazykom, pozorujte aj texty a nápisy v cudzom jazyku okolo vás. Sú 

vám nejaké slová povedomé? Alebo ste si vyhľadali nejaké slová v slovníku? 

Zoberte si so sebou zošit a zapíšte si všetky nové slová, na ktoré narazíte. 
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GEOMETRIA UMENIA 

Téma: Matematika, prírodné vedy - fyzika, umenie 

Cieľ: Precvičiť si geometriu pozorovaním rôznych objektov, budov a miest. 

Nástroje: Pero a papier na kreslenie 

Pokyny: Geometria je prítomná na mnohých miestach v umení a architektúre. 

Známym príkladom je zlatý obdĺžnik, ktorý je zakomponovaný v dizajne mnohých 

antických štruktúr. Príklady geometrie však nájdete takmer vo všetkom, ak budete 

dostatočne všímaví. Pozorne sa pozrite na svet okolo seba a nakreslite špeciálne 

miesta, budovy, námestia, sochy alebo umelecké diela, pričom sa zameriate na 

ich geometrické usporiadanie. 

 

NAKRESLITE MAPU 

Téma: Geografia 

Cieľ: Pozorovať mesto a usporiadanie ulíc. 

Nástroje: Pero a papier na kreslenie 

Pokyny: Ak si nakreslíte mapu mesta bez akejkoľvek pomoci od ostatných a bez 

internetu, môžete tak lepšie spoznať ulice daného mesta. Prejdite sa po časti 

mesta a všimnite si, ako sú ulice navzájom prepojené, potom si na nich vyznačte 

zaujímavé alebo dôležité miesta. Alternatíva pre skupinu: nakreslite mapu 

konkrétnej oblasti jednotlivo alebo v malých skupinách a potom porovnajte, ktorá 

mapa je najpresnejšia. 
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NÁJDITE ROZDIEL 

Téma: Sociálne vedy – kultúra, geografia  

Cieľ: Nájsť zvyky a tradície, ktoré súvisia s geografiou. 

Nástroje: - 

Pokyny: Môže existovať niekoľko zvykov, ktoré nie sú viazané na kultúru celého 

národa, ale len na istú zemepisnú oblasť. Počas cesty sledujte správanie a zvyky 

ľudí. Objavili ste niečo, čo tu ľudia robia inak, ako ste zvyknutí doma? Aké sú tieto 

návyky a prečo sa vyvinuli? Ak nájdete pozitívny a užitočný návyk, skúste ho 

praktizovať po návrate domov. Po tomto cvičení môžete identifikovať vo vašom 

domácom prostredí niektoré návyky, ktoré ste dovtedy považovali za prirodzené. 

 

OVOCIE A ZELENINA 

Téma: Sociálne vedy – kultúra, gastronómia, ekológia 

Cieľ: Pozorovať ovocie a zeleninu miestneho pôvodu. 

Nástroje: Pero a papier na písanie poznámok 

Pokyny: Aké ovocie a zelenina charakterizujú danú oblasť? Všímajte si 

ingrediencie, ktoré tvoria základ miestnej gastronómie. Zapíšte si všetky exotické 

rastliny miestneho pôvodu do svojho zoznamu a poznačte si aj potraviny, v 

ktorých ste ich objavili ako ingrediencie. 
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UMELECKÝ DENNÍK 

Téma: Umenie 

Cieľ: Poznačiť si rôzne umelecké diela. 

Nástroje: Pero a papier na písanie poznámok 

Pokyny: Počas cesty môžete naraziť na mnoho rôznych umeleckých diel. Maľby 

na stenách budov, umelecké architektonické diela, miestna hudba a mnoho 

ďalšieho. Pozorujte a zhromaždite toľko umeleckých diel, koľko dokážete. 

Presvedčíte sa, že ak budete mať oči a uši na stopkách, objavíte veľa nečakaných 

krás. 

 

MIESTNE POVOLANIA 

Téma: Sociálne vedy 

Cieľ: Získať informácie o rôznych miestnych profesiách, ktoré môžu byť 

inšpiráciou pre plánovanie vašej budúcej kariéry. 

Nástroje: Pero a papier na písanie poznámok 

Pokyny: Návštevou cudzej krajiny môžete objaviť miestne povolania, s ktorými 

sa doma často nestretávate. Môže to naštartovať kreatívne myšlienky na vašu 

budúcnosť a inšpirovať vás pri plánovaní budúcej kariéry. Výskyt a forma 

miestnych profesií sa líšia v závislosti od navštíveného miesta a jeho ekonomickej 

situácie. Ak stretnete niekoho so zaujímavou a málo známou miestnou profesiou, 

porozprávajte sa s týmto človekom o jeho práci a robte si poznámky. 

 

  



36 

 

IDENTIFIKÁCIA VTÁKOV 

Téma: Veda – biológia 

Cieľ: Spoznať miestne zvieratá žijúce vo voľnej prírode pomocou smartfónu. 

Nástroje: Smartfón, internet 

Pokyny: Mobilná aplikácia, ktorá rozpoznáva zvuky vtákov, môže byť veľkým 

pomocníkom pri učení sa o miestnej faune. Ak sa prechádzate v blízkosti prírody 

alebo v parku, hľadajte zvuky vtákov a pokúste sa ich identifikovať. Ak poznáte 

druh vtáka, ktorý sa vyskytuje špeciálne v tejto oblasti, najprv si vypočujte jeho 

zvuk zo záznamu na internete. Potom sledujte, či sa vám podarí započuť jeho hlas 

aj v prírode. 

 

IDENTIFIKÁCIA RASTLÍN 

Téma: Veda – biológia 

Cieľ: Spoznať miestne rastliny, ktoré sa vyskytujú vo voľnej prírode pomocou 

smartfónu. 

Nástroje: Smartfón, internet 

Pokyny: Aké sú bežné alebo jedinečné rastliny v tejto oblasti? Hľadajte ich a 

sledujte, kde a ako často sa vyskytujú. Ak ste objavenú rastlinu nerozpoznali, 

použite mobilnú aplikáciu na identifikáciu rastlín. Snažte sa nazbierajte tie 

najunikátnejšie a najcharakteristickejšie rastliny. 
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POZRITE SA NA TO!  

– SPOZNÁVANIE ZAUJÍMAVÝCH MIEST 

V tejto časti sme zozbierali nápady, ktoré vás môžu inšpirovať, aby ste počas 

vašich ciest navštívili a objavovali rôzne miesta, a rozšírili si tak vedomosti o 

danom mieste. Zistite, aké príležitosti ponúka váš výlet a využite ich, aby ste sa 

dozvedeli niečo nové! 

 

NÁVŠTEVA MÚZEA 

Téma: Ekológia, história, geografia, veda – biológia, fyzika, umenie 

Cieľ: Navštíviť miestne múzeá, výstavy, botanické záhrady a objaviť ich hravým 

spôsobom. 

Nástroje: Smartfón 

Pokyny: Navštívte múzeum alebo výstavu, ktorá je spojená s jedným z vami 

vybraných predmetov. V dnešnej dobe je mnoho múzeí gamifikovaných. Ale ak 

práve to, ktoré ste našli, nie je, môžete si vymyslieť svoju vlastnú hru. Napríklad 

odfoťte tie najzaujímavejšie časti alebo zbierajte určitú vec tak, že ju odfotíte. 

 

DÔLEŽITÉ MIESTA 

Téma: Literatúra, história, veda 

Cieľ: Navštíviť oblasti vo vašej destinácii, ktoré sa spájajú so známymi a 

významnými osobnosťami. 

Nástroje: - 

Pokyny: Ak sa v blízkosti navštíveného miesta nachádza rodisko známej a 

významnej osobnosti (napr. básnika), určite ho navštívte! Zistite, ako sa daná 

lokalita spája so slávnou osobnosťou. Je to dobrá príležitosť na rozšírenie si 

vedomostí o téme, ktorá sa s ňou spája. Vďaka zážitkom si naučené fakty budete 

pamätať oveľa lepšie. 
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PRÍRODNÉ ÚTVARY 

Téma: Veda – fyzika, geografia 

Cieľ: Navštíviť a naučiť sa príklady prírodných útvarov. 

Nástroje: Smartfón, internet 

Pokyny: Ak sa v blízkosti vašej destinácie nachádza prírodný útvar, navštívte ho 

(napr. stalaktitové jaskyne, prírodné mosty, zmeny spôsobené tečúcou vodou). Čo 

viedlo k jeho vzniku? Prečítajte si o tom a zistite viac! 

 

ZAŽITE ZÁZRAKY 

Téma: Veda – fyzika, geografia 

Cieľ: Navštíviť a objaviť miesto bez svetelného alebo zvukového znečistenia. 

Nástroje: - 

Pokyny: Ak máte počas vašej cesty možnosť objaviť miesto bez znečistenia, určite 

ho navštívte! Objavte napríklad hviezdy na nočnej oblohe na mieste bez 

svetelného znečistenia. Mapa znečistenia na internete vám môže pomôcť nájsť 

tieto miesta. Skúsenosti s týmto miestami vám môžu poskytnúť dobrý základ pre 

prehĺbenie vedomostí o týchto fyzikálnych javov. 

 

PRESKÚMANIE KREATÍVNYCH PRIESTOROV 

Téma: Sociálne vedy – kultúra, umenie 

Cieľ: Preskúmať parky, záhrady, dvory – inšpirácia pre formovanie domáceho 

prostredia. 

Nástroje: Pero a papier na kreslenie 

Pokyny: Počas cesty navštívte miesta, ktoré majú umelecký a estetický dizajn. V 

rôznych regiónoch môžete objaviť odlišné riešenia pre navrhovanie záhrad, ktoré 

vás môžu inšpirovať pri navrhovaní vášho domáceho prostredia! Aké kreatívne a 

estetické riešenie sa vám podarilo objaviť? Ak nájdete špeciálne riešenie, urobte 

si poznámky a nakreslite si ho do poznámkového bloku. 
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SKÚMANIE HVIEZD 

Téma: Geografia 

Cieľ: Objaviť polohy hviezd a porovnať ich pomocou aplikácie. 

Nástroje: Smartfón, internet 

Pokyny: Ak cestujete na dlhšie vzdialenosti, môžete odhaliť rozdielne polohy 

hviezd. Po zotmení sa prejdite mestom a nájdite miesta, odkiaľ môžete dobre 

vidieť hviezdy. Pozorujte súhvezdia vo vašej cieľovej destinácii. Môžu vám s tým 

pomôcť aj mobilné aplikácie určené na identifikáciu hviezd. Ktoré hviezdy sa dajú 

najľahšie objaviť a môžu vám pomôcť nájsť cestu? 

 

ZAŽITE ZMENY 

Téma: Geografia, veda – biológia, ekológia 

Cieľ: Navštíviť oblasti, kde môžete objaviť zmeny v prírode v dôsledku prírodných 

procesov, ľudskej činnosti alebo zmeny klímy. 

Nástroje: - 

Pokyny: Objavte miesta, kde môžete zažiť zmeny v prírode. Príroda sa mení aj 

sama od seba, ale existujú miesta, ktoré sú vystavené ľudskému vplyvu, iné sa 

zase menia v dôsledku prírodných procesov alebo zmien klímy. Nájdite miesto, 

kde môžete sledovať zmenu porovnaním starých fotografii. Môžete tak objaviť aj 

účinky zmeny klímy. 
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BUĎTE PRÍTOMNÍ!  

– SEBAREFLEXIA A SEBAUVEDOMENIE  

Každá cesta je aj vnútornou cestou. Cvičenia sebareflexie vám pomôžu preskúmať 

nielen vonkajšie miesta, ale aj vedome kráčať po vašej vnútornej ceste. Buďte 

prítomní v každom okamihu a prežite svoje zážitky naplno! Ak budete cestovať 

ako skupina, vaša cesta bude ešte väčším tímovým zážitkom. 

 

CESTOVATEĽSKÝ DENNÍK 

Téma: Sociálne vedy 

Cieľ: Napísať si denník osobných skúseností. 

Nástroje: Pero a papier 

Pokyny: Píšte si cestovateľský denník, ktorý popisuje aj vašu vnútornú cestu. Čo 

na vás najviac vplývalo počas cesty? Aké boli vaše dobré a zlé skúsenosti? Čo ste 

sa z toho naučili? Ich opis v denníku vám môže pomôcť lepšie pochopiť vaše 

osobné skúsenosti. 

 

ČASTI MŇA 

Téma: Sociálne vedy 

Cieľ: Zamyslieť sa nad tým, ktorá časť z vás sa vybrala s vami na cestu. 

Nástroje: Pero a papier 

Pokyny: Nové prostredie, noví ľudia a miesta ovplyvnia vaše správanie a odhalia 

iné stránky vašej osobnosti. Prejdite si svoj deň: ako vás cesta ovplyvňuje? Ako 

sa vaše správanie líši od správania vo vašom domácom prostredí? Aké osobnostné 

črty sú v tejto lokalite viac rozšírené? Aké osobnostné črty ste zrejme nechali 

doma? Zamyslite sa nad tým pri písaní zoznamu. 
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OSOBNÝ SUVENÍR 

Téma: Sociálne vedy 

Cieľ: Zbierať niečo, čo má pre vás osobitný význam a je spojené s vaším 

cestovateľským zážitkom. 

Nástroje: Pero a papier 

Pokyny: Aké pocity ste zažili počas cesty? Ktoré zážitky z vašej cesty boli 

najvýraznejšie a mali na vás najväčší vplyv? Nájdite symbol alebo objekt, ktorý to 

najlepšie vyjadruje alebo ktorý vám pripomína tento pozoruhodný zážitok. 

Získajte tento predmet! Môže to byť váš osobný suvenír a keď si ho odnesiete 

domov, pripomenie vám nielen dané miesto, ale aj vnútorný zážitok. 

 

CESTOVANIE EMÓCIAMI 

Téma: Sociálne vedy 

Cieľ: Zamyslieť sa nad emóciami súvisiacimi s cestou. 

Nástroje: Pero a papier 

Pokyny: Opätovne sa zamerajte na pocity, ktoré ste prežili počas dňa. Ako sa 

začalo vaše ráno a ako sa deň vyvíjal? Zhrňte svoj deň bez toho, aby ste opísali, 

čo sa počas neho stalo, ale zapíšte si len vaše pocity a ich vývin počas dňa. Keď 

sa na to pozrieme znova, čo malo najväčší vplyv na tieto zmeny? Čo vám pomohlo 

prekonať najnižšie body? 

 

TOP 5 

Téma: Sociálne vedy 

Cieľ: Vytvoriť zoznam a diskutovať o najlepších alebo najhorších skúsenostiach. 

Nástroje: Pero a papier 

Pokyny: Napíšte zoznam svojich dnešných 5 najlepších a 5 najhorších zážitkov. 

Porovnajte svoj zoznam so zoznamom ostatných členov skupiny. Spoločne 

diskutujte, aké body ste mali spoločné a čo ste prežili inak.  
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PO CESTE 

Cvičenia v tretej kapitole sa majú praktizovať až PO cestovateľskej skúsenosti. 

Keď sa na cestu opätovne pozrieme a zhrnieme naše skúsenosti, môžeme vyvodiť 

dôležité zistenia, ktoré by sme sa bez cesty nikdy nenaučili. Pripomínaním si 

zložitých situácií, ktoré sme zažili, a použitím rôznych dramatických postupov 

môžeme rozvíjať naše sociálne zručnosti a byť odvážnejšími pri riešení neznámych 

a neočakávaných situácií. Naše skúsenosti nám poskytujú vynikajúcu platformu 

na rozšírenie vedomostí a spätný pohľad na to, s čím sme sa stretli alebo čo sme 

objavili, ale ešte sme to úplne nepochopili. V našich predchádzajúcich 

cestovateľských skúsenostiach sa ukrýva veľa skrytých poznatkov, ktoré môžeme 

prostredníctvom správnych cvičení začleniť do procesu učenia. 

 

PREŽITE TO ZNOVA!  

– DRAMATICKÉ A SITUAČNÉ CVIČENIA 

Zo skúseností získaných počas cesty sa môžeme dozvedieť oveľa viac, ak si ich po 

návrate domov „zrekonštruujeme“ a spoločne prediskutujeme. To všetko môže 

zlepšiť sociálne zručnosti účastníkov a priniesť nové perspektívy na 

predchádzajúce skúsenosti. Rozprávanie príbehov a spoločné vystupovanie nám 

dáva príležitosť spoločnou analýzou prevetrať naše emócie, obzrieť sa späť a poučiť 

sa z toho, čo sa stalo. 
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RÔZNE REAKCIE 

Téma: Sociálne vedy 

Cieľ:  Naučiť sa a precvičovať nové druhy užitočných reakcií. 

Veľkosť skupiny: 4+ 

Nástroje: - 

Pokyny: Člen skupiny si vyberie jednu situáciu z cesty, ktorá bola pre neho 

náročná alebo na ňu nezareagoval správne. Skupina následne túto scénku zahrá. 

Každý člen skupiny potom môže vstúpiť do úlohy rozprávača a prezentovať iný 

druh reakcie. Akonáhle skupina odprezentovala všetky svoje kreatívne nápady, 

rozprávač by sa mal vrátiť na scénu a vyskúšať nový druh reakcie. 

 

PREZENTÁCIA SCÉNKY 

Téma: Sociálne vedy 

Cieľ:  Spomienka na to, čo sa stalo počas cesty. 

Veľkosť skupiny: 3+ 

Nástroje: - 

Pokyny: Skupina si vyberie scénku zo svojho výletu. Môže to byť tá najlepšia, 

najhoršia alebo najzaujímavejšia situácia, ktorá sa počas cesty odohrala. 

Prezentujte túto scénu v malých skupinách. Každá postava sa môže poddať svojim 

vlastným spomienkam a pocitom. Na scénku môžete pretransformovať aj triedu – 

použitím stoličiek a stolov ju kreatívne zvizualizujte. 
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TVORBA REPORTÁŽE 

Téma: Sociálne vedy – komunikácia 

Cieľ:  Precvičiť komunikačné zručnosti vytvorením reportáže. 

Veľkosť skupiny: 2+ 

Nástroje: - 

Pokyny: Jeden člen skupiny bude reportérom, ktorý o výlete urobí reportáž s 

iným členom skupiny. V úlohe reportéra sa môže zaujímať o rôzne veci, opýtať sa 

na príbeh druhej osoby a rozprávať sa v rôznych štýloch. Cieľom je vytvoriť 

zaujímavú reportáž. 

 

POVEDZTE TO AKO ODYSEU 

Téma: Sociálne vedy 

Cieľ:  Precvičiť si kreativitu a tímovú prácu vytvorením scénky. 

Veľkosť skupiny: 5+ 

Nástroje: - 

Pokyny: Pracujte v skupinách a napíšte cestovateľské príbehy ako Odyseus. Môže 

ísť o celý výlet alebo o jeho dôležitú či zaujímavú časť. Priraďte každej postave v 

príbehu mytologické alebo rozprávkové role (napríklad vodič autobusu by mohol 

byť kapitánom lode alebo prekážka, ktorú prekonáte, by mohla predstavovať 

mytologickú príšeru). Buďte pri opisovaní príbehu kreatívni a potom zahrajte 

scénku. Na konci cvičenia môžete spoločne prediskutovať, aké nové aspekty vám 

táto metóda odhalila. 
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ČO SME SA NAUČILI?  

– PRIPOMENUTIE SI INFORMÁCIÍ 

V tejto časti budeme pracovať s informáciami a vedomosťami, ktoré sme sa naučili 

počas cesty. Aby sme si tieto poznatky zapamätali v dlhodobom horizonte, 

zopakujeme si ich spoločne hravým spôsobom. Za týmto účelom sme zhromaždili 

niekoľko skupinových hier, počas ktorých si pripomeniete vedomosti, ktoré sa 

skupina naučila počas cesty. 

 

MIESTA, KTORÉ TREBA POZNAŤ 

Téma: Geografia 

Cieľ: Pripomenúť si, čo ste sa naučili z geografie. 

Nástroje: Tabuľa na písanie 

Pokyny: Niekto zo skupiny napíše na tabuľu názov miesta, ktoré súvisí s cestou, 

ale vynechá niekoľko písmen. Skupina musí uhádnuť názov miesta. Môžete to hrať 

ako súťaž: ak niekto uhádne správnu odpoveď, dostane bod. Ak o tom dokáže 

povedať niečo dôležité, získa ďalší bod. 

 

SPISOVATELIA A BÁSNICI, KTORÝCH TREBA POZNAŤ 

Téma: Literatúra 

Cieľ: Pripomenúť si, čo ste sa naučili z literatúry. 

Nástroje: Tabuľa na písanie 

Pokyny: Niekto zo skupiny napíše na tabuľu meno slávneho spisovateľa alebo 

básnika, ktorý súvisí s cestou, ale vynechá niekoľko písmen. Skupina musí 

uhádnuť meno slávneho spisovateľa alebo básnika. Môžete to hrať ako súťaž: ak 

niekto uhádne správnu odpoveď, dostane bod. Ak niekto o tejto osobe dokáže 

povedať niečo dôležité, získa ďalší bod. 
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CHÝBAJÚCE INFORMÁCIE 

Téma: Literatúra 

Cieľ: Pripomenúť si, čo ste sa naučili z literatúry. 

Nástroje: Perá, biografie 

Pokyny: Pracujte vo dvojiciach. Každá dvojica dostane životopis slávnej 

osobnosti. Každý z dvojice má na papieri vynechané nejaké informácie – 

samozrejme, chýbajú rôzne informácie. Musia vymyslieť celý príbeh tak, že sa na 

chýbajúce informácie budú pýtať. Keď sú pripravení, musia sa tieto informácie 

naučiť a povedať triede, čo sa naučili. 

 

20 OTÁZOK 

Téma: Geografia 

Cieľ: Pripomenúť si, čo ste sa naučili z geografie. 

Nástroje: Pero a papier, fotky urobené počas cesty 

Pokyny: Účastníci pracujú vo dvojiciach a dostanú fotografiu urobenú počas 

cesty, ktorú môže vidieť iba jeden z dvojice. Druhý sa kladením otázok s 

odpoveďami áno/nie pokúša zistiť, čo je na obrázku. Určí sa maximálny počet 

otázok, napríklad 20. Ďalšia možnosť: nepoužijete fotografiu, len sa pýtate 20 

otázok, aby ste zistili, čo si cestovateľ myslí napríklad o slávnej budove. 

 

KÁVOVAR 

Téma: Geografia, literatúra, história 

Cieľ: Pripomenúť si, čo ste sa naučili z vybraného predmetu. 

Nástroje: - 

Pokyny: Člen skupiny rozpráva príbeh týkajúci sa cesty, ale namiesto kľúčového 

slova vždy povie slovo KÁVOVAR. Skupina musí uhádnuť, aké je kľúčové slovo. 

Príbeh môže byť o živote významného spisovateľa, o básnikovi atď. 
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HLUCHÝ POŠTÁR 

Téma: Geografia, literatúra, história 

Cieľ: Pripomenúť si, čo ste sa naučili z vybraného predmetu. 

Nástroje: - 

Pokyny: Účastníci sedia v kruhu a prvý z nich zašepká informácie o slávnej osobe, 

mieste alebo dôležitej veci súvisiacej s cestou ďalšiemu účastníkovi. Každý túto 

informáciu zašepká ďalšej osobe, ktorá sedí vedľa neho. Posledný člen nahlas 

povie informácie, ktoré sa dozvedel. Cieľom je, aby boli informácie na konci kola 

rovnaké ako na začiatku. 

 

KATEGÓRIE 

Téma: Geografia, literatúra, história 

Cieľ: Pripomenúť si, čo ste sa naučili z vybraného predmetu. 

Nástroje: Pero a papier 

Pokyny: Máme niekoľko kategórií. Tabuľka má stĺpce. Riadky sú rôzne písmená. 

Skupina by mala vyplniť tabuľku. Kategórie môžu predstavovať čokoľvek, čo súvisí 

s literatúrou navštívenej krajiny, geografickými termínmi (napr. mesto, kopec, 

jazero, rieka, zviera, rastlina atď.) alebo históriou (napr. bitky, slávni generáli, 

slávni štátnici, slávne ženy, miesta atď.).  

 

BINGO 

Téma: Literatúra, umenie, história 

Cieľ: Pripomenúť si, čo ste sa naučili z vybraného predmetu. 

Nástroje: Perá, bingo stoly 

Pokyny: Bingo stoly obsahujú mená slávnych spisovateľov, básnikov alebo 

historické osobnosti súvisiace s cestou. Každý člen skupiny má svoj stôl. Jeden 

člen skupiny myslí na položku v tabuľke, ostatní mu kladú otázky. Ten, kto 

uhádne, môže vyškrtnúť danú osobnosť zo svojho stola. 
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SEKVENCIE 

Téma: Geografia 

Cieľ: Pripomenúť si, čo ste sa naučili z vybraného predmetu. 

Nástroje: Fotky vytvorené počas cesty 

Pokyny: Na stole rozložíme veľa fotografií urobených počas. Členovia skupiny by 

mali fotiť tak, aby vytvorili dlhú spájajúcu sekvenciu, ako sa len dá. 

 

OBRÁZKY A KARTIČKY 

Téma: Akákoľvek 

Cieľ: Pripomenúť si, čo ste sa naučili z vybraného predmetu. 

Nástroje: Fotografie z cesty, pohľadnice so slovami 

Pokyny: Na stole je položených smerom nadol niekoľko fotografií urobených 

počas cesty. Taktiež sa tam nachádza súbor náhodne zozbieraných slov. Slová sú 

napísané na kartičkách a umiestnené v strede stola tiež obrátené nadol. Účastníci 

si vezmú kartičku a odfotia sa. Musia sa pokúsiť nájsť prepojenie medzi týmito 

dvoma vecami.  
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PRAKTICKÉ SPOMIENKY  

– VYUŽITIE ZÁŽITKOV 

Naše cestovateľské skúsenosti môžeme využiť na prehĺbenie našich vedomostí v 

rôznych témach. Nasledujúce cvičenia môžete praktizovať v triede ako skupinové 

úlohy, pretože zdieľané cestovateľské skúsenosti poskytujú dobrý základ pre 

premýšľanie a spoluprácu na týchto témach. 

 

SPÔSOBY CESTOVANIA 

Téma: Geografia, ekológia 

Cieľ: Porovnať rôzne spôsoby cestovania. 

Nástroje: Pero a papier 

Pokyny: V malých skupinách si vytvorte zoznam spôsobov dopravy, ktoré ste 

vyskúšali počas cesty. Aké sú výhody a nevýhody každého spôsobu dopravy? Čo 

sa oplatí využívať samostatne a čo v skupinách? Ktoré spôsoby dopravy sú 

najšetrnejšie k životnému prostrediu? 

 

GEOMETRIA UMENIA – POHĽAD SPÄŤ 

Téma: Umenie, matematika 

Cieľ: Precvičiť si geometrické tvary. 

Nástroje: Fotografie z výletu, pero a papier na kreslenie 

Pokyny: Geometria je prítomná na mnohých miestach v umení a architektúre. 

Známym príkladom je zlatý obdĺžnik, ktorý je zakomponovaný v dizajne mnohých 

antických štruktúr. Príklady geometrie však nájdete takmer vo všetkom, ak budete 

dostatočne všímaví. Pozrite sa na svoje fotografie z výletu a hľadajte rôzne 

geometrické tvary na slávnych budovách alebo umeleckých dielach. 
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POROVNANIE PITNEJ VODY 

Téma: Veda, geografia, ekológia 

Cieľ: Dozvedieť sa viac o zložení pitnej vody v danej krajine. 

Nástroje: Pero a papier 

Pokyny: Porovnajte zloženie pitnej vody v navštívenej a domovskej krajine. V 

čom sa jej zloženie líši? Všimli ste si počas cesty rozdiely? 

 

HYMNA VÝLETU 

Téma: Umenie – hudba 

Cieľ: Spoločne napísať pieseň. 

Nástroje: Hudobný nástroj alebo zariadenie na prehrávanie hudby 

Pokyny: Napíšte pieseň o svojich cestovateľských zážitkoch. Melódiu môžete 

vymyslieť sami alebo sa inšpirovať textom známej piesne, ktorá vyjadruje vašu 

náladu počas výletu. Text by mal obsahovať najpamätnejšie udalosti z cesty. 

Nezabudnite sa nahrať, ako pieseň spievate. Toto cvičenie môžete urobiť aj na 

ceste domov, keď sú vaše zážitky ešte čerstvé. 

 

POVEDZTE TO V RÔZNYCH ŽÁNROCH 

Téma: Literatúra 

Cieľ: Precvičiť si rôzne žánre. 

Nástroje: Pero a papier 

Pokyny: Napíšte dielo o ceste v rôznych literárnych žánroch. Môže to byť báseň, 

sonet, román, balada atď. Môžete napísať rovnaký príbeh v malých skupinách, 

avšak každá skupina ho napíše v inom žánri. Nakoniec si príbehy navzájom 

prečítajte. 
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ČO MÁŠ V BATOHU?  

– SEBAREFLEXIA A SEBAUVEDOMENIE 

Nášmu vnútornému rozvoju môže pomôcť, ak sa po návrate z výletu na chvíľu 

zastavíme a obzrieme sa za našimi zážitkami. Spoločne môžeme preskúmať, čo 

zostalo v našom „vnútornom batohu“ – čo bolo pre nás dobré a užitočné, a čo bolo 

naopak zlé a zbytočné. Tento typ spätného zamyslenia sa zvyšuje naše 

sebauvedomenie a vďaka nemu môžeme naplánovať našu ďalšiu cestu inak. Keď 

sa cvičenia praktizujú v skupine, môže to pomôcť pri budovaní vzťahov a získaní 

hlbšieho vzájomného porozumenia. 

 

OSOBNÝ FOTOALBUM 

Téma: Sociálne vedy – sebauvedomenie 

Cieľ:  Zamyslieť sa nad svojimi cestovateľskými zážitkami pomocou fotiek. 

Nástroje: Fotky vytvorené počas cesty 

Pokyny: Opätovne sa zamerajte na najdôležitejšie zážitky z vašej cesty, ktoré 

mali na vás najväčší vplyv. Zhromaždite fotky súvisiace s týmito zážitkami. Keď si 

najdôležitejšie z nich vytlačíte a usporiadanie si ich v albume, pomôže vám to 

zachovať si dôležité zážitky a spomienky. 

 

ČO BY SOM UROBIL/A INAK? 

Téma: Sociálne vedy – sebauvedomenie 

Cieľ:  Zamyslieť sa nad tým, čo ste sa počas cesty naučili. 

Nástroje: Pero a papier 

Pokyny: Opätovne sa zamyslite nad svojou cestu a premýšľajte – ak by ste ju 

mohli absolvovať znova, čo by ste urobili inak? Čo by ste zmenili na svojom 

správaní, reakciách, emóciách alebo rozhodnutiach? Aké ponaučenie to prináša 

pre vaše ďalšie cesty? 
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NEPRÍJEMNÉ PREKVAPENIA 

Téma: Sociálne vedy – sebauvedomenie 

Cieľ: Zamyslieť sa nad tým, ako zvládate zmeny. 

Nástroje: Pero a papier 

Pokyny: Zamyslite sa nad situáciami, na ktoré ste počas cesty neboli pripravení. 

Môžu to byť zmeny na poslednú chvíľu, zložité situácie alebo neočakávané 

udalosti. Ako ste sa týmto situáciám prispôsobili? Čo bolo potrebné na zvládnutie 

situácie? 

 

PRÍJEMNÉ S UŽITOČNÝM 

Téma: Sociálne vedy – sebauvedomenie 

Cieľ: Zamyslieť sa nad tým, čo bolo pre vás užitočné. 

Nástroje: Pero a papier 

Pokyny: Vytvorte zoznam vecí, ktoré boli pre vás počas cesty užitočné, rovnako 

ako aj vecí, ktoré boli zlé alebo zbytočné. Nastala situácia, ktorá nebola príjemná, 

ale pomohla vám? A naopak, nastala situácia, ktorá bola príjemná, ale jej následok 

bol zlý? Čo sa môžete z týchto situácií naučiť? 

 

CESTA UŽ VOLÁ 

Téma: Sociálne vedy – sebauvedomenie 

Cieľ: Zamyslieť sa nad tým, čo sa vám na ceste páčilo najviac. 

Nástroje: Pero a papier 

Pokyny: Máte chuť si cestu zopakovať? Ak áno, čo vás na tom láka? Prečo by ste 

ju chceli prežiť znova? Vytvorte zoznam svojich obľúbených zážitkov a napíšte, čo 

je potrebné na to, aby ste ju znovu prežili. 

 

 

 



53 

 

 

ZOZNAM PRIANÍ V RETROSPEKTÍVE 

Téma: Sociálne vedy – sebauvedomenie 

Cieľ: Pohľad späť na to, čo sa oplatilo zažiť. 

Nástroje: Pero a papier 

Pokyny: Retrospektívne si vytvorte zoznam prianí pre vašu cestu. Napíšte, čo ste 

sa počas cesty naučili robiť na základe svojich skúseností. Ak ste si pred cestou 

vytvorili zoznam, znova si ho prečítajte a zhodnoťte, či naozaj stojí za to dosiahnuť 

to, čo sa vám podarilo dosiahnuť. Vyberte si niečo, čo ste neočakávali, a napíšte, 

čo by ste urobili inak na základe svojich terajších skúseností. 

 

VNÚTORNÉ ZDROJE 

Téma: Sociálne vedy – sebauvedomenie 

Cieľ: Zamyslieť sa nad svojimi vnútornými zdrojmi. 

Nástroje: Pero a papier 

Pokyny: Vytvorte zoznam svojich vnútorných zdrojov, ktoré ste potrebovali počas 

cesty. Môže to byť odvaha, vytrvalosť, tvorivosť atď. Aké zdroje ste v sebe mali a 

čo vám chýbalo? Čo by vám mohlo nabudúce pomôcť objaviť váš vnútorný zdroj? 

 

KTORÉ BY TO BOLO MIESTO? 

Téma: Sociálne vedy – sebauvedomenie 

Cieľ: Zamyslieť sa nad svojimi emóciami. 

Nástroje: - 

Pokyny: Premýšľajte o miestach, ktoré ste navštívili na vašej ceste. Ktoré miesto 

najlepšie vyjadruje vaše aktuálne emócie? Zamyslite sa nad atmosférou na daných 

miestach alebo zážitkami. Vytvorte kruh, v ktorom každý povie svoje vybrané 

miesto a snažte sa týmito miestami prechádzať vo svojej fantázii!  
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VIRTUÁLNA CESTA 

Cestovateľské zážitky môžu prispieť k nášmu učeniu, aj keď nemáme možnosť 

skutočne vycestovať. Štvrtá kapitola metodickej príručky je preto venovaná 

cvičeniam, ktoré môžete praktizovať z domu alebo v triede prostredníctvom 

virtuálnej cesty a využitím neustále sa vyvíjajúcich služieb a príležitostí 

dostupných na internete, ako je virtuálna návšteva múzea alebo virtuálna 

prehliadka inej krajiny. O inej kultúre sa môžeme dozvedieť aj kontaktovaním 

miestneho obyvateľa alebo skúseného cestovateľa, ktorý nám môže poskytnúť 

informácie o mieste, ktoré by sme chceli spoznať. Ak sa nám podarí spojiť 

teoretické vedomosti s virtuálnou cestou, pocítime, že naše vedomosti sú oveľa 

praktickejšie a hmatateľnejšie. To všetko môžeme jednoducho dosiahnuť využitím 

dnešnej modernej technológie. 

 

AKO KEBY STE TAM BOLI  

– CESTOVANIE ONLINE 

Dnešná moderná technológia nám ponúka mnoho príležitostí preskúmať miesta, 

ktoré nemôžeme fyzicky navštíviť. Samozrejme, nechceme nahradiť skutočný 

zážitok z cestovania virtuálnymi zážitkami, pretože nič nenahradí osobný zážitok 

z objavovania. Ak to však nie je možné, virtuálne riešenia nám dokážu poskytnúť 

zážitky, ktoré zvyšujú radosť z učenia. 
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VIRTUÁLNA PREHLIADKA 

Téma: Geografia, história, umenie 

Cieľ: Virtuálna prehliadka miest, ktoré nie je možné navštíviť. 

Nástroje: Počítač, internet, slúchadlá (ak je to možné s virtuálnou realitou) 

Pokyny: Existuje mnoho príležitostí na virtuálne cestovanie prostredníctvom 

internetu na miesto, ktoré sa týka jedného z predmetov. Virtuálne môžete 

cestovať napríklad prostredníctvom služby Google Street View, ale poobzerať sa 

po stránkach s 360-stupňovými fotografiami alebo videom vo virtuálnej realite 

môže byť skvelý zážitok. Z mnohých známych a významných miest už vzniklo 

množstvo kvalitných nahrávok vo virtuálnej realite. Všetko, čo k tomu 

potrebujete, je smartfón a slúchadlá s virtuálnou realitou (napríklad Google 

Cardboard). 

Užitočné odkazy: https://www.360cities.net/, 

https://www.instantstreetview.com/ 

 

HISTORICKÉ PAMIATKY 

Téma: História  

Cieľ: Virtuálne objaviť miesta historických udalostí. 

Nástroje: Počítač, internet, slúchadlá (ak je to možné s virtuálnou realitou) 

Pokyny: Učenie sa o rôznych historických udalostiach môže byť lepším zážitkom, 

ak vidíme aj ich polohu. Veľa historických udalostí sa objavilo v krátkych filmoch, 

ktoré nás prevedú dôležitými miestami udalostí a ukážu nám, ako vyzerajú dnes 

a ako mohli vyzerať v minulosti. 

 

 

 

 

 

 

https://www.360cities.net/
https://www.instantstreetview.com/
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OPÝTAJTE SA CESTOVATEĽA 

Téma: Geografia, sociálne vedy, európske štúdie  

Cieľ: Získať informácie o vybranej krajine od cestovateľa. 

Nástroje: Počítač, internet 

Pokyny: Kontaktujte cestovateľa, ktorý bol na mieste, o ktorom sa učíte. Ak mu 

nemôžete zavolať osobne, porozprávajte sa s ním prostredníctvom videochatu. 

Požiadajte ho, aby vám povedal o svojej ceste, danej lokalite, svojich 

skúsenostiach a ukázal vám fotky a videá. Spýtajte sa ho čo najviac otázok. 

 

VIRTUÁLNY SPRIEVODCA 

Téma: Geografia, história, sociálne vedy – kultúra, jazyky 

Cieľ: Spojiť sa s mladými ľuďmi v inej krajine/meste a dozvedieť sa od nich o 

danom mieste. 

Nástroje: Počítač, internet 

Pokyny: Ak sa chcete dozvedieť informácie o nejakom vzdialenom meste, 

kontaktujte študentov na tamojšej škole a požiadajte ich o virtuálnu prehliadku 

mesta. Môžu to urobiť prostredníctvom fotenia a prezentácie fotografií a videí 

alebo dokonca ako súčasť živého videohovoru. Rovnakým spôsobom potom 

odprezentujte svoje rodné mesto druhej skupine. 

 

VIRTUÁLNA PREHLIADKA PAMIATOK 

Téma: Geografia 

Cieľ: Spoznať mesto virtuálne. 

Nástroje: Počítač, internet 

Pokyny: Zaujímavý spôsob, ako spoznať mesto, je preskúmať ho pomocou 

Google Street View. Prechádzajte sa po uliciach tak, ako by ste to robili v realite. 

Poobzerajte sa a spoznajte mesto. 

Užitočné odkazy: https://www.google.com/streetview/ 

https://www.google.com/streetview/


57 

 

NÁVŠTEVA MÚZEÍ 

Téma: História, umenie, veda  

Cieľ: Hravou formou navštíviť online múzeá. 

Nástroje: Počítač, internet 

Pokyny: V dnešnej dobe môžete virtuálne navštíviť mnoho múzeí a prejsť si tak 

každé poschodie, ako by ste boli skutočne tam. Predstavte si, že sa celá skupina 

skutočne vyberie do múzea a potom sa po ňom poprechádzate virtuálne, osamote 

alebo v malých skupinách. Nakoniec tento zážitok spoločne prediskutujte: 

nachádzali sa tam exponáty, ktoré niekto nenašiel, ale iní áno? Čo sa vám podarilo 

objaviť? 

Užitočné odkazy: https://historyview.org/ 

 

CESTOVATEĽSKÉ VLOGY 

Téma: Geografia, história, sociálne vedy – kultúra  

Cieľ: Učiť sa prostredníctvom cestovateľských videí. 

Nástroje: Počítač, internet 

Pokyny: V dnešnej dobre existuje mnoho kanálov s cestovateľskými vlogmi. Tieto 

videá sú tiež skvelým spôsobom, ako spoznať nové miesto. Spoločne si pozrite 

videá z vlogu o mieste, ktoré súvisí s vami vybraným predmetom. Následne 

spoločne prediskutujte, komu sa podarilo o danom mieste poskytnúť najviac 

informácií. 

 

  

https://historyview.org/
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OZNAČTE TO NA MAPE 

 – ZÍSKANIE LEPŠIEHO PREHĽADU 

Zatiaľ čo v predchádzajúcej časti sme skúmali každé miesto zblízka a čo 

najpodrobnejším spôsobom, v nasledujúcich cvičeniach sa snažíme vidieť 

súvislosti a získať prehľad tak, že sa na každú tému pozeráme z väčšej 

perspektívy. 

 

RIEŠENIA ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 

Téma: Ekológia  

Cieľ: Nájsť dobré príklady odpadového hospodárstva z celého sveta. 

Nástroje: Počítač, internet 

Pokyny: Vo svete existuje mnoho spôsobov, ako narábať s odpadom. Každá 

krajina má svoje postupy, podľa ktorých zneškodňuje odpad. Urobte si prieskum 

a označte na mape spôsoby narábania s odpadom v jednotlivých krajinách. Kde 

majú najefektívnejšie riešenia? 

 

NASLEDUJTE PREDKOV 

Téma: Geografia, história 

Cieľ: Skúmať históriu etnickej skupiny. 

Nástroje: Počítač, internet 

Pokyny: Vyberte si etnickú skupinu a skúmajte históriu týchto ľudí. Označte ich 

cesty na mape. Zamerajte sa na etnické skupiny, ktoré majú najdlhšiu históriu. 
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NASLEDUJTE KROKY 

Téma: Geografia, história, literatúra  

Cieľ: Vydať sa po stopách veľkých cestovateľov alebo literárnych postáv. 

Nástroje: Počítač, internet 

Pokyny: Vyberte si slávnu osobnosť a skúmajte jej životnú cestu na základe toho, 

kde táto osoba cestovala. Označte to všetko na mape. 

 

VYTVORTE MAPU 

Téma: Matematika, história  

Cieľ: Spoznať rôzne jednotky a meny spolu s miestom ich použitia. 

Nástroje: Počítač, internet 

Pokyny: Vyznačte na mape, aké merné jednotky sa používajú v jednotlivých 

krajinách. Na internete nájdete niekoľko máp, ktoré môžete použiť na kontrolu. V 

ktorých krajinách sú merné jednotky rovnaké a v čom sa líšia? To isté môžete 

urobiť s rôznymi menami. 

 

ZLOŽENIE VODY 

Téma: Geografia, veda – chémia 

Cieľ: Skúmať chemické zloženie vody v rôznych krajinách. 

Nástroje: Počítač, internet 

Pokyny: Zamerajte sa na zloženie pitnej vody v rôznych krajinách. V čom je 

rovnaké a v čom sa líši? Vyznačte hlavné charakteristiky pitnej vody v krajinách 

na mape. 
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NÁJDITE ŠPECIÁLNE JAVY 

Téma: Geografia, veda – fyzika  

Cieľ: Vytvoriť zoznam špeciálnych javov s ich umiestnením. 

Nástroje: Počítač, internet 

Pokyny: Zbierajte čo najviac špeciálnych fyzikálnych javov. Pozrite sa na 

fotografie alebo videá týchto javov a hľadajte ich vysvetlenie. Vyznačte ich na 

mape. 

 

ŠÍRENIE CHORÔB 

Téma: Geografia, veda – biológia, história 

Cieľ: Skúmať cestu rôznych chorôb v celej histórii. 

Nástroje: Počítač, internet 

Pokyny: Ľudstvo prežilo niekoľko závažných epidémií s rôznymi chorobami 

šíriacimi sa naprieč krajinami alebo kontinentmi. Hľadajte a zmapujte šírenie 

chorôb. 
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SVET MÁ MNOHO TVÁRÍ  

 – SKÚMANIE VLASTNOSTÍ 

Nasledujúce hry nám môžu pomôcť odhaliť vlastnosti rôznych častí sveta. V tejto 

časti uvádzame hlavne nápady na metódy a rámcove vzdelávanie, pretože 

špecifický obsah cvičení je potrebné prispôsobiť vedomostiam účastníkov. Týmto 

spôsobom môžete učenie prepojiť s hravým virtuálnym cestovaním, ktoré robí 

proces učenia zaujímavejším a realistickejším. 

 

ILUSTRUJTE ROZDIELY 

Téma: Sociálne vedy – kultúra 

Cieľ: Spoznať rozdiely medzi kultúrami. 

Nástroje: - 

Pokyny: Zamerajte sa na príklady kultúr, ktoré sú v určitých veciach veľmi odlišné 

a odlišne reagujú na rovnakú situáciu. Pokúste sa vymyslieť vtipné scénky, v 

ktorých sa tieto rozdiely objavujú a spoločne ich zahrajte. 

 

EKOLOGICKÉ HOSPODÁRSTVO 

Téma: Ekológia, financie a ekonómia 

Cieľ: Dozvedieť sa viac o aspektoch ekologického hospodárstva vo svete. 

Nástroje: Počítač, internet 

Pokyny: Aké sú aspekty ekologického hospodárstva na potravinovom trhu a v 

priemysle? Preskúmajte ich v konkrétnej krajine alebo meste. 
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PRAVDA ALEBO LOŽ 

Téma: Geografia, veda, história, sociálne vedy, literatúra 

Cieľ: Hravým spôsobom sa učiť o konkrétnom predmete. 

Nástroje: Počítač, internet 

Pokyny: Skupina sa pýta cestovateľa na cestovateľský zážitok, ktorý sa spája s 

konkrétnou témou. Cestovateľ odpovedá zvyčajne pravdivo, ale niekedy povie aj 

lož. Skupina by mala zistiť, ktorá odpoveď je pravdivá a ktorá nie. 

 

HÁDAJ, KDE SOM 

Téma: Geografia, história 

Cieľ: Hravým spôsobom sa dozvedieť viac o historickom mieste. 

Nástroje: Fotografie cestovateľa 

Pokyny: Cestovateľ ukazuje fotografie historických miest. Skupina musí zistiť, 

kde sa toto miesto nachádza a čím je preslávené. 

 

HÁDANIE 

Téma: Geografia, história 

Cieľ: Hravým spôsobom sa dozvedieť viac o historickom mieste. 

Nástroje: Fotografie cestovateľa 

Pokyny: Cestovateľ ukazuje fotografiu vytvorenú počas cesty, avšak jej časť je 

nejakým spôsobom zakrytá. Skupina musí uhádnuť, čo sa na fotografii nachádza 

(napr. aká budova, osoba atď.). 
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CHOĎTE DO HĹBKY  

 – OBJAVTE ZAUJÍMAVÉ FAKTY 

V tejto časti sa bližšie pozrieme na konkrétne miesto alebo tému pri virtuálnom 

cestovaní priestorom alebo časom. 

 

PÔVOD POTRAVÍN 

Téma: Geografia, veda – biológia, ekológia 

Cieľ: Zistiť, odkiaľ pochádza vaše jedlo. 

Nástroje: Potraviny zo supermarketu, pero a papier 

Pokyny: Zaujímavým experimentom môže byť aj zistenie, odkiaľ pochádzajú 

rôzne potraviny, ktoré nájdete na pultoch supermarketov. Napíšte si poznámky o 

rôznych krajinách, z ktorých jedlo pochádza, a potom si svoje postrehy porovnajte 

v rámci skupiny. 

 

HISTÓRIA OBJEKTU 

Téma: Geografia, história 

Cieľ: Spoznať históriu objektu. 

Nástroje: Počítač, internet 

Pokyny: Vyberte si objekt alebo nástroj, ktorý často používate a skúmajte históriu 

výroby a vynájdenia tohto objektu. Akými vývojovými štádiami musel 

objekt/nástroj prejsť? Z ktorej krajiny pochádza história objektu?  
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CESTOVANIE V ČASE 

Téma: História 

Cieľ: Zažiť zmeny v priebehu času. 

Nástroje: Fotografie cestovateľa 

Pokyny: Cestujte v čase do minulosti a zistite, ako miesto, kde žijete, vyzeralo 

pred 20, 40 alebo 100 rokmi! Ak sa vám podarí nájsť staré fotky tohto miesta, 

navštívte ho a rovnako ho odfoťte aj dnes. Porovnajte, čo sa zmenilo a čo sa 

zachovalo. 

 

CESTOVANIE KRAJINOU 

Téma: Geografia, matematika 

Cieľ: Hravým spôsobom precvičovať matematické a geografické výpočty. 

Nástroje: Počítač, internet 

Pokyny: Ako sa najkratšie dostanete k všetkým hraniciam vašej krajiny? 

Preskúmajte dĺžku každej trasy v službe Mapy Google a potom si navzájom 

porovnajte, kto našiel najkratšiu trasu. 

 

CESTOVANIE CEZ VODU 

Téma: Geografia, matematika 

Cieľ: Hravým spôsobom precvičovať matematické a geografické výpočty. 

Nástroje: Počítač, internet 

Pokyny: Ak sa nachádzate na lodi pri najbližšom vodnom diele, akou najdlhšou 

cestou sa môžete vydať? Kam by ste chceli zamieriť, ak by ste išli na plavbu? 

Vypočítajte vzdialenosť, ako keby ste cestovali len po vode. 
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VZDIALENOSŤ, KTORÚ STE PREŠLI  

Téma: Geografia, matematika 

Cieľ: Hravým spôsobom precvičovať matematické a geografické výpočty. 

Nástroje: Fotografie cestovateľa 

Pokyny: Koľko kilometrov ste dnes/v tomto mesiaci/tento rok prešli (alebo 

precestovali)? Ako ďaleko by ste sa dostali, keby ste to všetko prešli naraz? 


