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Názov aktivity: Človek a jeho negatívny vplyv na krajinu a prírodu/ Ťažba nerastných surovín

Anotácia: Zapájať deti do starostlivosti o svoje okolie a vytvárať im pozitívny vzťah k prírode 
a skultúrňovaniu priestoru, kde trávia svoj deň. Zároveň poukázať na to, že všetko má svoje pre 
a proti. Nie vždy je to tak ako sa nám na prvý pohľad zdá. Deti touto formou môžeme viesť ku 
kritickému mysleniu. 

Ciele aktivity: Vedieť správne previesť nádych, výdych, fúkať cez slamku do vody, na kúsok 
papiera, odpovedať na kladené otázky, zasadiť strom, pestovať bylinky, pozorovať rast rastlín, 
starať sa o strom, krčiť, lepiť, vypočuť si rozprávku, vysvetliť pojem baníctvo, podporovať vzťah 
k práci.

Vzdelávacia oblasť a podoblasť: 
Umenie a kultúra/ Človek a príroda
Výtvarná výchova – Vnímanie umeleckých diel
Vnímanie prírody, jazyk a komunikácia, človek a spoločnosť

Výkonový štandard: Rozumie spisovnej podobe jazyka, opíše základné fyziologické funkcie 
ľudského tela – dýchanie, uvedie príklady javov, v ktorých je možné vnímať prítomnosť vzdu-
chu, vie vymenovať rôzne prírodné materiály – drevo..., skladá, spája z rôznych materiálov 
priestorovú zostavu.



POTREBNÁ PRÍPRAVA
MATERIÁL A POMÔCKY:

Pre žiaka: 
vytlačený tvar pľúc v základných linkách na výkrese formátu A3, tyčinkové lepidlá, vystrihnuté kontinenty, 

Pre triedu: zelené a hnedé krepové papiere, Vytlačená reprodukcia „Pohľad na Rochusovu štôlňu v Rudňa-
noch“(príloha č.5), sadenica ovocného kríka alebo stromu, motyka poprípade rýľ, krhlička s vodou, zalaminovaný 
lístoček s názvom žiakov a stromu

Organizácia triedy: 
Vonkajšie prostredie, prostredie triedy a stolíky

Upozornenie na riziká: 
Táto aktivita sa môže uskutočniť počas obdobia neskorej jary, aby sa ovocný krík alebo strom prijal a vydržal počas 
dalších mesiacov. Je potrebné sa o tento krík aj starať a polievať ho pravidelne. 

SCENÁR AKTIVITY A METODICKÉ POZNÁMKY
Motivácia: 
Na začiatku by sme si pustili krátku ukážku z rozprávky Snehulienka a 7 trpaslíkov. https://www.youtube.com/
watch?v=srjs7-AFSFk&ab_channel=DisneyMovieGeek Potom by sme sa detí začali pýtať: Či vedia kde sa nachá-
dzali trpaslíci v rozprávke? Čo je to ťažba? Nasledovala by ukážka diela „Pohľad na Rochusovu štôlňu v Rudňa-
noch“ (príloha č.5) Keď si ozrejmíme tento pojem tak sa ich spýtame, že čo ťažili trpaslíci v rozprávke? Či sú podľa 
nich diamanty vzácne a ak áno tak prečo? Deti poznajú drahokamy cez rôzne rozprávky o princeznách a princoch 
a ich korunách. Drahokamy sú vzácne, lebo ich je málo na celom svete a najviac sa ich ťaží najmä v Afrike. Ľudia 
vykonávajú túto prácu v ťažkých a neľudských podmienkach, kde sa im ťažko dýcha. Na tejto téme sa dá objasniť 
deťom to, že všetko má svoje pre a proti. Na túto tému sa dá aj ďalej diskutovať podľa záujmu detí. 

Následne si s deťmi posadáme na zem a vyskúšame si rôzne dychové cvičenia. Učiteľka bude predcvičovať rôzne 
dychové cvičenia a deti ich budú opakovať. Najprv hlboký nádych a výdych aspoň 5x. Potom si vyskúšajú zadržať 
dych na chvíľku a následne by zasa dýchali zrýchlene. Na tomto motivačnom cvičení by pochopili, čo je to dý-
chanie a že bez neho by sme nevedeli existovať. Dýchame stále, aj keď spíme a o tom ani nevieme. Potom by sme 
sa detí spýtali, či vedia vďaka čomu máme na svete najviac vzduchu na dýchanie (kyslíku)? Učiteľka by povedala 
deťom, že ľudia využívajú všetko, čo nám príroda ponúka od nepamäti. Ale postupne sa stáva to, že sa ťaží (prí-
klad rúbania lesov) oveľa viac dreva, ktoré sa využíva na výrobu nábytku, domov a vykurovanie domácnosti, aby 
nám bolo teplo. Čo sa však stane, ak sa vyrúbe viac stromov, ako sa má? Čo by bolo, ak by neboli vôbec lesy alebo 
stromy? 

Odpovede by mohli znieť typu: Zvieratá by nemali kde bývať, stromy nám skrášľujú naše bezprostredné okolie, 
zachytávajú škodlivé látky z ovzdušia, čistia vzduch. No hlavne, vďaka stromom vieme všetci na zemi dýchať, lebo 
vylučujú kyslík prostredníctvom listov. Mali by sme si ich preto chrániť a sadiť stále nové stromy, keď napríklad 
veľmi staré stromy ochorejú a musia sa vyrúbať. Korene stromov nám spevňujú pôdu, ktorá je na kopcoch alebo 
na svahoch popri cestách, kde zvykneme chodiť autami... Po tejto motivačnej časti by sme sa presunuli na nádvo-
rie škôlky. 

Aktivita:
V rámci tejto hodiny by mohli deti vysadiť vlastný strom (možno aj ovocný) v priestore škôlky alebo ovocné 
kríky, ktoré by časom mali aj plody a tie by spoločne zbierali a jedli v rámci prestávok. Deťom by sme vysvetlili, že 
kým začnú mať stromy a kríky plody tak to potrvá istý čas. Minimálne však 1 rok takže na všetko sa musí počkať. 
Takému stromu taktiež trvá dlho kým vyrastie a potom žije dlhé roky. No na druhej strane stačí len hodina na jeho 
vyrúbanie. Pani učiteľka by mala rýľ alebo motyku. Spoločne s deťmi by sa dohodli kde by sa dal ovocný strom ale-
bo krík vysadiť tak, aby sa pri hraní nezlomil stromček, ale zároveň by mal mať dostatočné slnečné svetlo. Vysvet-
lila by, že sa musí nájsť správne miesto na vysadenie, aby sa sadenici darilo a nevyschla. Keď spoločne nájdeme 
miesto tak pani učiteľka začne kopať jamu. Potom spoločne pôjdu po krhličku s vodou, aby naliali do jamy vodu 
a potom tam vložia sadenicu. Deti ju môžu na záver spoločne so svojimi rukami zahrabať a vymyslia stromčeku 



meno. Potom by sme sa presunuli do triedy. V triede by sme si dorobili menovku na stromček. Na nej bude rok 
výsadby, akou triedou a mená detí, ktoré strom sadili. To by sa zalaminovalo a zavesilo na stromček počas ďalšej 
návštevy školského dvora.

Nasledovala by tvorivá aktivita. Tá by sa zamerala na to, že stromy sa prirovnávajú k pľúcam planéty Zem. Pracovať 
sa môže vo dvojiciach alebo aj samostatne. Necháme toto rozhodnutie na deti, nech si vyberú a dohodnú medzi 
sebou. Deti by mali predkreslené na výkrese formátu A3 pľúca len v základných linkách (naše pľúca taktiež vyze-
rajú ako zjednodušené korene alebo konáre stromov). Deti by dostali krepové papiere v rôznych odtieňoch zelenej 
a hnedej farby. Využívali by techniku krkváže. Tieto papiere by trhali, krčili a prilepovali po menších častiach vedľa 
seba na vytlačený papier a to tyčinkovým lepidlom. Do rozšírenej verzie by mohli dolepovať najprv kontinenty na 
planéte Zem (každý kontinent by si najprv vystihli – menšie ročníky by ich už mali vystrihnuté). Na nich by boli 
zafarbené časti kontinentov, kde sa nachádza najviac lesov a pralesov, práve na tieto vyznačené miesta by si lepili 
zelený krepový papier a na miesta, kde sú napríklad púšte by si lepili hnedý krepový papier. 

Odporúčanie: 
Projektové vyučovanie venované „Ťažbe nerastných surovín“ by sa mohlo rozdeliť na dve časti podľa pozornosti 
a záujmu detí. 

Vyhodnotenie: 
V závere projektu by sa viedol s deťmi rozhovor o tom, či je na Zemi viac púští alebo pralesov. Opýtame sa ich aké 
zvieratká žijú na púšti a aké v pralesoch. A prečo je podľa nich potrebné chrániť prírodu, lesy a pralesy. 

SÚVISLOSTI
• Ďalší podnet na aktivitu – vytvorenie vlastnej bylinkovej záhradky (bylinková špirála) v priestore škôlky, kde by sa 
dali nasadiť napríklad aj jahody. 

Zdroje a učebné pomôcky: 
• motivačné video z rozprávky Snehulienka a 7 trpaslíkov https://www.youtube.com/watch?v=srjs7-AFSFk&ab_
channel=DisneyMovieGeek
• Jozef Czauczik, Pohľad na Rochusovu štôlňu v Rudňanoch, 1820 – 1825, VSG (príloha č.5)
https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:VSG.O_3 


