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Ciele edukačného projektu: Konečné produkty vzdelávacieho programu:

upevnenie vedomosti o kultúre a rozmanitosti,
definovanie pojmov ako: kultúrna, identita, kultúrna, 
identita, lokálna spoločnosť, kultúrne dedičstvo, 
etnológia, etnografia,
vytváranie heslových článkov,
používanie rôznych aktivačných metód: mapa myšlienok,
diskusia, práca v skupinách,
usporiadanie poznatkov o kultúre a kultúrnej identite
zvolených štáto,
zaradenie prvkov súťaživosti.

mapa myšlienok, 
heslové články,
mini slovníky pojmov, 
kultúrna koláž.

NAVRHOVANÝ PLÁN HODINY

ETAPA  PROJEKTU NAVRHOVANÉ POSTUPY ETAPA TRVANIE

I  VÝBER 
PROBLEMATIKY
STANOVENIA CIEĽOV
PROJEKTU

1. Úvod:
a. mapa myšlienok,
b. vytváranie heslových článkov.

I
1. asi 60 minut
a. 30 min.
b. 30 min.

1. Prijatie rozhodnutia o realizácii projektu II 2. 10 min.

II REALIZÁCIA
PROJEKTU

1. Kultúrna identita – diskusia. III 3. 45 min.

1. Kultúrna identita – hra:
a. kladenie otázok jednotlivými,
b. nakreslenie hracieho plánu a vyznačovanie 

políčok,
c. hra.

IV

4. asi 2 hodiny
a. 45-60 min.
b. 15 min.
c. asi 45 minút podľa 
uváženia 
vyučujúceho

1. Kultúrna koláž – práca v skupinách:
a. vypracovanie koncepcie,
b. vyhľadávanie informácií,
c. práca na koláži.

V

5. asi 4 hodiny + 
práca doma
a. 30-45 min.
b. práca doma, min.2 
dní
c. asi 180 min.

III  PREZENTÁCIA
PROJEKTU 1. Prezentácia prác. VI 6. 45-90 min.

IV  ZHODNOTENIE
PROJEKTU 1. Zhrnutie prác na projekte. VII 7. 45 min.

SPOLU asi 9 vyučovacích hodín + dva dní na prípravu materiálov

POZNÁMKY *** hviezdičky označujú delenie na jednotlivé dni
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1

ÚVOD

Vyučujúci rozdelí triedu na dve družstvá. Potom predstaví tému v triede
činností prostredníctvom otázok, ako je:

❖ ako rozumiete pojmom kultúra a identita?
❖ sú vám cudzie?
❖ co predstavujú?
❖ ďalšie pojmy, s ktorými sa vám spojiť?

Po nejakej diskusii, idú k ďalšiemu bodu vete.

2

PRIJATIE ROZHODNUTIA 
O REALIZÁCII PROJEKTU

Vyučujúci, spoločne so žiakmi, prijme rozhodnutie o realizácii projektu
o kultúrna identita . Spoločne dohodnú názov projektu.

a

mapa myšlienok

Každé dostane hrací plán formátu A2-A3 a vyznačovače. Úlohou žiakov je
zapísať zložkové elementy a predstavy spojené s týmito pojmami, použitím
metódy s názvom mapa myšlienok. (Príloha 1 – ako vytvárať mapy
myšlienok).

Jeden pojem pripadá na jedno družstvo. Práca by nemala trvať viac ako 30
min. Po ukončení mapy myšlienok zástupcovia družstiev predstavujú svoje
práce. Na konci projektu sa žiaci vrátia ku mape myšlienok aby ju doplnili o
získané vedomosti.

b

vytváranie heslových 
článkov

Na základe mapy myšlienok vytvárajú heslové články KULTÚRY
a IDENTITY (Príloha 2 – ako vytvárať heslové články).

Následne tieto zosúlaďujú s článkami v slovníkoch a z nich si môžu
dopísať chýbajúce elementy (Príloha 3 – heslové články).

Ak už všetko súhlasí, na samostatnom hárku, v zošite alebo elektronickej
verzií vyhotovia žiaci „Mini slovník pojmov“, do ktorého zapisujú obidve
rozpracované definície.

3

KULTÚRNA IDENTITA 
diskusia

Vyučujúci kladie žiakom otázky. Na predchádzajúcom zamestnaní sme sa
oboznámili s 2 pojmami KULTÚRA A IDENTITA. Vidíte medzi nimi spoločné
črty? Čo ich spája? Aké črty identity obsahuje kultúra a opačne?

Žiaci odpovedajú na jednotlivé otázky. To môže byť vo forme
brainstormingu. Odpovede sú v podobe hesla napísaná na tabuľu alebo
flipchart.
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CD. KULTÚRNA IDENTITA 
diskusia

Učiteľ požiada žiakov: Ako by ste definovali pojem kultúrnej identity? Aká je
pravda? Nastavenie hlavnou témou diskusie (Príloha 4 – metóda
aktivačných študentov).

V ďalšom otvára diskusiu. Kladie žiakom otázky, napríklad:

❖ čoho sa týka kultúrna identita?
❖ čo to je lokálna spoločnosť a akú úlohu plní?
❖ sú dôležité dejiny a kultúrne dedičstvo vo vzťahu ku kultúrnej identite?
❖ a čo iné kultúry?
❖ vyskytuje sa kultúrna identita na určenom priestore? čo predstavuje jej

hranice?
❖ aké kultúrne elementy zvýrazníme?
❖ poznáte pojmy etnológia a etnografia? Čím sa zaoberajú?

Počas diskusie vyučujúci zapisuje heslovite na tabuľu pojmy, ktoré sa
objavili v diskusii, ako: lokálne spoločenstvo, kultúrne dedičstvo, etnológia,
etnografia a i.

Otázky môžu klásť aj žiaci. Spoločnými silami hľadajú na ne odpovede,
následne spolu s vyučujúcim prichádzajú ku spoločným záverom. O chvíľu
nastane zhodnotenie diskusie – vytvorenie heslového článku kultúrnej
identity a aj vyradenie iných pojmov, ktoré boli vyslovené v diskusii. Žiaci
môžu hľadať význam v slovníkoch a následne ho môžu dopísať, spolu
s definíciou národnostnej identity, do mini -slovníka pojmov.

4

KULTÚRNA IDENTITA 
hra

Vyučujúci rozdelí triedu na 4 skupiny, dve dostanú tému KULTÚRA, zvyšné
dve KULTÚRNA IDENTITA.

Následne vyučujúci uvedie pravidlá hry a úlohy, ktoré budú žiaci musieť
urobiť (Príloha 5 Kultúrna identita – pravidlá hry). Na realizáciu zadania
a na hru venuje vyučujúci cca 120 min.

5

KULTÚRNA KOLÁŽ 
práca v skupinách

Práca v skupinách sa bude zaoberať susednými krajinami, presnejšie ich
kultúrou a kultúrnou identitou.

Vyučujúci: o našom regióne, lokálnej spoločnosti už vieme dosť. Ako však
tieto pojmy fungujú u našich susedov? V ktorých regiónoch Nemecka,
Ukrajiny, Ćiech či Poľska vidno najväčšie pripútanie spoločnosti ku kultúre
svojho regiónu?. Aby sme sa to dozvedeli, budeme pracovať v skupinách.
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CD. KULTÚRNA KOLÁŽ 
práca v skupinách

5

Vyučujúci rozdelí triedu do 4 skupín. Každej pridelí inú susednú krajinu –
v našom prípade sa nachádzame na Slovensku, preto skupiny dostanú po
jednej krajine našich susedov.

Návrh krajín:
❖ SKUPINA 1 – Česko
❖ SKUPINA 2 – Poľsko
❖ SKUPINA 3 – Ukrajina
❖ SKUPINA 4 – Maďarsko

Samozrejme, podľa toho v ktorej krajine sa žiaci nachádzajú, dostanú pre
spracovanie iné štáty. Pre žiakov vo Veľkej Británii to budú štáty, ktoré sú
súčasťou Spojeného Kráľovstva, prípadne závislé územia či kolónie.

Úlohou každej skupiny je vyhotovenie koláže, predstavujúcej kultúru
a kultúrnu identitu, aké sa vyskytujú v susednej krajine. Prezentácia sa
môže týkať určitej oblasti danej krajiny, napr. Morava v Českej republike
(Príloha 6– ako zhotoviť koláž).

a

vypracovanie koncepcie

Žiaci v skupinách vyberajú regióny z jednotlivých okolitých krajín
a následne pracujú na tom, čo na ňom umiestnia a aké materiály budú
používať. Každému členovi jednotlivých skupín bude pridelená úloha –
o čom má pripraviť informáciu a aké materiály musí zorganizovať. Je na to
určených minimálne 30-45 min.

b

vyhľadávanie informácií

Žiaci najskôr, popri ostatných školských povinnostiach, vyhľadávajú
z dostupných zdrojov informácie, ktoré v spojení s vlastnými vedomosťami
a skúsenosťami využijú pri vytvorení koláže jednotlivých regiónov okolitých
krajín.

Môžu využívať knižnice, internet, novinové články, príklady maliarstva,
fotografie, demografické údaje, mapy, výkresy a i.

Na vyhľadanie informácií treba dať žiakom minimálne 2 dni. V prípade
otázok alebo pochybností sa môžu žiaci obrátiť na vyučujúceho. Treba
žiakov upozorniť aby si zapísali zdroje z ktorých čerpali.

c

práca na koláži

Žiaci prinesú získané informácie a materiály. Tieto spolu s vyučujúcim
usporiadajú a riešia spôsob vytvorenia koláže. Na základe vlastných
poznatkov a pomocou pokynov vyučujúceho žiaci materiály spracujú. Táto
práca je súčasťou školského vyučovania. Na prípravu všetkých elementov
hry dostanú žiaci 2 vyučovacie hodiny.

6

PREZENTÁCIA PRÁC

Na ďalšom vyučovaní žiaci prezentujú vlastné koláže, sa uvádzajú všetky
body zvýraznené vopred vyučujúcim (Príloha 6 – ako zhotoviť koláž).

Na prezentáciu vyučujúci vyčlení 1 – 2 vyučovacie hodiny. Potom žiaci
svoje plagáty zavesia v triede, na chodbe, v knižnici a pod.
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ZHODNOTENIE 
PRÁCE NA PROJEKTE

Na Záver sú žiaci vracajú na Mapa myšlienok že vytvorili na zaciatky
a doplňujú im o informáciám ktore Ziska pri práci na projekte.

Spoločná s vyučujúcim Diskutujte jeho Priebeh:
Aké sú SME naučili pri praci projekt?
❖ čo sa nám najviac páčilo?
❖ čo nás prekvapilo?
❖ čo nám robilo najväčšie ťažkosti?
❖ je veda o priestorových útvaroch a ich vlastnostiach použiteľná

v každodennom živote?
❖ ako sa nám tieto vedomosti môžu zísť v pracovnom živote?

7

PRÍLOHY

METÓDA AKTIVAČNÝCH ŠTUDENTOV - DISKUSIA

HESLOVÉ ČLÁNKY

AKO VYTVORIŤ SLOVNÍKOVÉ HESLÁ

AKO VYTVORIŤ POJMOVÚ MAPU?

AKO ZHOTOVIŤ KOLÁŽ

KULTÚRNA IDENTITA – PRAVIDLÁ HRY

PRÍLOHA 6

PRÍLOHA 5

PRÍLOHA 4

PRÍLOHA 3

PRÍLOHA 2

PRÍLOHA 1
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PRÍLOHA 1

AKO VYTVORIŤ POJMOVÚ MAPU?

PRAVIDLÁ
POJMOVÚ MAPU

Pravidlá tvorenia pojmových máp:
1. Pripravte si papier veľkosti A4 alebo kartičky a farebné perá alebo

farebné ceruzky, farbičky.
2. Ústredná téma pojmovej mapy by mala byť umiestnená v strede

strany. Odporúča sa aby:
❖ bola zobrazená v grafickej podobe (napr. ako obrázok)
❖ vytvorená použitím najmenej troch rôznych farieb
❖ aby mala 3D image, keďže ten stimuluje predstavivosť študentov
3. Súvisiace témy by mali byť umiestnené okolo ústrednej témy a

spojené s ňou pomocou čiar. Čiary by mali byť tým tenšie, čím viac sa
vzďaľujú od stredu. Pojmovú mapu možno prirovnať ku stromu:
ústredná téma predstavuje kmeň, z ktorého vyrastajú konáre - hlavné
témy. Na informácie bohaté asociácie (pod-témy) sú vetvičky a na
samom konci nájdeme listy – kľúčové slová, poskytujúce veľmi
špecifické, konkrétne informácie.

4. Odporúča sa písať slová veľkými písmenami, tak, aby ich každý mohol
prečítať. Je tiež dobré používať rôzne farby, napríklad inú farbu pre
každú tému.

Pojmové mapy predstavujú jednu z techník, ktoré vo vysokej miere
zlepšujú pamäť a zručnosti niečo sa naučiť. Je to tiež vizuálna prezentácia
všetkých typov nápadov a pojmov. Predstavuje aj grafický spôsob
zobrazenia myšlienok a pojmov. Pomáha pri štruktúrovaní informácií a
prispieva k lepšej analýze rôznych tém. Používa sa aj na zobrazenie
asociácií, ktoré si môžeme vytvoriť v spojení s hlavnou témou. Neexistujú
žiadne prísne pravidlá týkajúce sa materiálov, ktoré sa môžu použiť pri
tvorbe pojmových máp. Čím sú pestrejšie a rôznorodejšie, tým lepšie.
Môžu zahŕňať kresby, náčrty, fotografie, výstrižky z novinových článkov,
atď.

ÚVOD
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PRÍLOHA 1

Pojmová mapa vytvorená takýmto spôsobom rozširuje a zároveň
systematizuje vedomosti študentov týkajúce sa tém, ktorých sa diskutuje
a bude ju možné použiť aj v ďalších fázach projektu.

CD. PRAVIDLÁ
POJMOVÚ MAPU

Pojmové mapy možno vytvárať manuálne kreslením na papier, alebo iný
povrch, napríklad na stenu, lepením farebných kartičiek a ich vzájomným
prepájaním – použitím šnúrok alebo nití. Tieto typy máp stimulujú
kreativitu a zjednodušujú zapamätanie si informácií. Vytvoriť pojmovú
mapu možno aj pomocou online nástrojov – túto možnosť využijú najmä
tí, ktorí chcú mať materiály na jednom mieste a zdieľať ich s ostatnými.

Zoznam programov určených na tvorenie pojmových máp:

❖ Freemind - http://download.cnet.com/FreeMind/3000-2051_4-10076598.html
❖ Mindomo - https://www.mindomo.com
❖ iMindMap - https://imindmap.com/
❖ Tony Buzan - http://www.tonybuzan.com/
❖ Xmind http://www.xmind.net/

POJMOVÚ MAPU –
VYTVÁRANIE MANUÁLNE
ALEBO POUŽÍVANIE
ONLINE NÁSTROJOV?

http://download.cnet.com/FreeMind/3000-2051_4-10076598.html
https://www.mindomo.com/
https://imindmap.com/
http://www.tonybuzan.com/
http://www.xmind.net/
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PRÍLOHA 2

AKO VYTVORIŤ SLOVNÍKOVÉ HESLÁ

Z ČOHO JE HESLO
V SLOVNÍKU ZLOŽENÉ/ČO
OBSAHUJE?

Hoci slovníkové heslá vyzerajú odlišne v rôznych slovníkoch, zvyčajne
obsahujú nasledujúce prvky:

❖ Hlavné slovo – heslové slovo
❖ Fonetickú transkripciu / výslovnosť slova
❖ Slovný druh, gramatickú funkciu slova, gramatické formy slova
❖ Slovné spojenia
❖ Definíciu (definície)
❖ Etymológiu – pôvod slova
❖ Súvisiace slová - asociácie
❖ Synonymá
❖ Antonymá
❖ Príslovia, porekadlá obsahujúce dané slovo
❖ Príklady, ako dané slovo môže byť použité vo vete

Pri tvorbe slovníkových hesiel študenti veľmi dobre pochopia štruktúru a
dôležitosť každého prvku daného hesla. Študenti by mali využívať svoje
vedomosti z gramatiky, rovnako aj slovníky frázových slovies, slovníky
synoným, atď.

Vytvoriť heslo do slovníka nie je jednoduchá úloha! heslo v slovníku – je
podstatné meno teda heslo v slovníku obsahujúce informácie o slove
synonymum ku heslu v slovníku je – lexikálne heslo - ide o typ hesla, kedy
je položka zaznamenaná písomne.

*definícia je z www.vocabulary.com

HESLO V SLOVNÍKU

ZÁPIS SLOVNÍKOVÉHO
HESLA

Na začiatku sa uistite, že študenti rozumejú tomu, čo slovníkové heslo je a z
akých prvkov sa skladá. Skúste odpovede na tieto otázky zistiť od študentov
a napíšte ich na tabuľu. Môžete študentom ukázať nejaké slovníkové heslá a
diskutovať o nich. Akonáhle ste si istí, že všetci študenti vedia ako vytvoriť
slovníkové heslo, požiadajte ich sami jedno takéto heslo pripravili. Celkom
hore by mali napísať heslo – napríklad kultúra.

Nižšie by mali uviesť informácie súvisiace s gramatikou daného slova
(slovný druh, gramatickú funkciu, gramatické formy slova, atď.). Všímajte si
všetky skratky, ktoré sa používajú na opísanie rôznych slovných druhov,
ktoré študenti nemusia poznať. V tejto časti by mali tiež pridať aj fonetickú
transkripciu slova.
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Ďalej by študenti mali napísať definície všetkých významov, ktoré nimi
opisované slovo má. Všetky by mali byť očíslované. Veďte ich aj k tomu,
aby zapísali aj frázy, v ktorých má dané slovo špecifický význam. V prípade
slova kultúra – toto slovo malo by malo byť prezentované nasledujúcim
spôsobom:

Umenia a iné prejavy intelektuálnych výsledkov ľudstva, ktoré boli
dosiahnuté spoločne „ľudová kultúra 20-teho storočia“.
1.1 kultivované poňatie alebo ocenenie kultúry ‘kultivovaní ľudia’ Nápady,
tradície a spoločenské správanie príslušných ľudí alebo spoločnosti : ‘Afro-
Karibská kultúra’ [počítateľné podstatné meno] ‘ľudia z rôznych odlišných
kultúr’.
2.1 [s prívlastkom] Postoje a správanie charakteristické pre špecifickú
skupinu ľudí: ‘objavujúca sa – vznikajúca drogová kultúra’ Biológia
Kultivácia baktérie, tkanivových buniek, atď. v umelo-vytvorenom médiu
obsahujúcom výživné látky: ‘bunky sa ľahko počas kultivácie’.
3.1 [počítateľné podstatné meno] Príprava buniek získaných z kultiváciou
‘baktéria bola izolovaná v dvoch krvných kultúrach’.

Kultivácia – pestovanie rastlín: ‘táto odroda šalátu je obľúbená pretože je
jednoduché ju pestovať’ Študenti si môžu poznačiť, zaznamenať frázové
slovesá, príslovia a idiomatické výrazy, ktoré dané slovo obsahujú a
vysvetliť ich význam. Povedzte študentom, že ak žiadne nepoznajú, môžu
si zopár vyhľadať v slovníkoch a neskôr ich pridať do vlastného slovníka,
ktorý budú tvoriť. Poslednou časťou slovníkového hesla by mala
obsahovať informácie o pôvode slova. Študenti pravdepodobne o ňom
nebudú vedieť veľa, tak ich povzbuďte k tomu, aby po ňom pátrali. Na
záver požiadajte študentov aby porovnali svoje slovníkové heslá s heslami,
ktoré našli v bežných slovníkoch a doplnili ich o informácie, ktoré chýbajú.

CD. ZÁPIS SLOVNÍKOVÉHO
HESLA

PRÍLOHA 2

ONLINE SLOVNÍK Nižšie sú uvedené linky na najznámejšie online slovníky, na ktoré môžete
študentov odkázať počas hodiny:

1. Cambridge Dictionary: http://dictionary.cambridge.org/
2. English Oxford Living Dictionaries: https://en.oxforddictionaries.com/
3. Collins Dictionary: https://www.collinsdictionary.com/
4. Longman Dictionary of Contemporary English: 

http://www.ldoceonline.com/

http://dictionary.cambridge.org/
https://en.oxforddictionaries.com/
https://www.collinsdictionary.com/
http://www.ldoceonline.com/
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PRÍLOHA 3

SLOVNÍKOVÉ HESLÁ

KULTÚRA

Umenia a iné prejavy intelektuálnych výsledkov ľudstva, ktoré boli
dosiahnuté spoločne: „ľudová kultúra 20-teho storočia.“
1.1 kultivované poňatie alebo ocenenie kultúry ‘kultivovaní ľudia’ Nápady,
tradície a spoločenské správanie príslušných ľudí alebo spoločnosti : ‘Afro-
Karibská kultúra’ [počítateľné podstatné meno] ‘ľudia z rôznych odlišných
kultúr’
2.1 [s prívlastkom] Postoje a správanie charakteristické pre špecifickú
skupinu ľudí: ‘objavujúca sa – vznikajúca drogová kultúra – kultúra
závislosti od liekov’
Biológia
Kultivácia baktérie, tkanivových buniek, atď. v umelo-vytvorenom médiu
obsahujúcom výživné látky: ‘bunky sa ľahko počas kultivácie’
3.1 [počítateľné podstatné meno] Príprava buniek získaných z kultiváciou
‘baktéria bola izolovaná v dvoch krvných kultúrach’ Kultivácia – pestovanie
rastlín: ‘táto odroda šalátu je obľúbená pretože je jednoduché ju kultivovať
–pestovať.’
[S PREDMETOM]
BIOLÓGIA
Udržiavať (tkanivové bunky, baktérie, atď.) v podmienkach vhodných rast
„niekoľko výskumníkov sa pokúsilo kultivovať – vypestovať žlčníkové
bunky“
Pôvod
Stredoveké Anglicko (označujúci kultivovaný kus zeme - pôdy): podstatné
meno z francúzskeho slova culture alebo priamo z latinského cultura –
rast, kultivácia; sloveso z menej frekventovaného francúzskeho culturer
alebo stredovekého latinského culturare, oba výrazy majú základ v
latinskom colere, ošetrovať niečo, kultivovať (viď kultivovať). Neskôr v
stredovekom Anglicku význam bol „kultivácie pôdy“ a odvtedy (začiatok
16. storočia), sa slovo začína používať aj vo význame kultivovanosť (mysle,
schopností alebo spôsobov’); slovo kultúra pochádzazo začiatku 19.
storočia.
Výslovnosť:
culture /ˈkʌltʃə/

definícia pochádza z Oxford Living Dictionary: https://en.oxforddictionaries.com/

IDENTITA
Skutočnosť, fakt čím osoba alebo vec je: ‘on pozná identitu bombardérov’
[hromadné meno] ‘ona verí, že je obeťou falošnej identity – zámeny osôb’
1.1 Charakteristiky determinujúce kým alebo čím človek alebo vec je: ‘chcel
nadobudnúť viac odlišnú identitu škótskeho Toryovca (konzervatívca)’
1.2 [ako prívlastok ] (predmetu) slúži na stanovenie toho kto majiteľ alebo
nositeľ je tým, že sú uvádzané ich mená alebo iné detaily ako je podpis
alebo fotografia: ‘an identity card – občiansky preukaz’
Blízka podobnosť alebo afinita: ‘identita medzi záujmami samotného
podniku a záujmami lokálnej komunity’

SLOVNÍKOVÉ HESLÁ
– PRÍKLADY
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Matematika
Transformácia, ktorá necháva objekt bez zmeny. 
3.1 Prvok súboru, ktorý aj je kombinovaný s iným prvkom pomocou
predpísaného postupu necháva daný prvok bez zmeny - nezmenený.
Matematika
Rovnakosť, zhoda dvoch výrazov vo všetkých hodnotách pre kvantitu
vyjadrená pomocou písmen alebo rovnice, ktorá danú zhodu vyjadruje
napr. (x + 1)2 = x2 + 2x + 1.
Pôvod
Koniec 16. storočia (vo význame ‘kvalita ktorá je identická’): z latinského z 
latinského idem – rovnaký, ten istý. 
Výslovnosť
identity /ʌɪ ˈdɛntɪti/

* definícia pochádza z Oxford Living Dictionary: https://en.oxforddictionaries.com/

KULTÚRNA IDENTITA
Definícia skupín alebo jednotlivcov (nimi samotnými alebo niekým iným) v
zmysle kultúrnych alebo subkultúrnych kategórií (zahrnujúc etnickú
príslušnosť, národnosť, jazyk, náboženstvo a pohlavie). Pre oblasť tvorenia
stereotypov je význam slova ohraničený v rámci rozdielu alebo inakosti.
Pozri tiež slová etnická identita, rodová identita, spôsob života, národná
identita.

* definícia pochádza z Oxford Dictionary of Media and Communication

KOMUNITA
Skupina ľudí žijúcich na tom istom mieste alebo majúca spoločné
špecifické znaky: ‘komunita Talianov v Montreale’, ‘komunita gayov v
Londýne’, ‘vedecká komunita’
1.1 Skupina ľudí, ktorí spolu žijú a praktikujú spoločné pozemkové
vlastníctvo: „komunita mníšok’
1.2 Špecifická oblasť alebo miesto berúce do úvahy aj ich obyvateľov:
‘komunita vidiečanov’, ‘lokálne komunity’
1.3 Organizácie národov alebo štátov zjednotené spoločnými záujmami:
[podľa mena] ‘Európska komunita’
1.4 komunita – Ľudia určitej oblasti alebo krajina, ak sa o nich uvažuje ako
o kolektíve, najmä v kontexte spoločenských hodnôt, zodpovedností; ďalej
vo význame spoločnosť: ‘pripravovať väzňov na život nazad v komunite’
1.5 [ako prívlastok] Označujúci pracovníka alebo zdroj určený na
poskytovanie služieb pre ľudí v špecifickej oblasti: ‘komunitné zdravotné
služby’ [hromadné meno] Situácia, stav zdieľania alebo existencie určitých
spoločných postojov a záujmov: ‘zmysel komunity ktorá poskytuje
náboženské služby’
2.1 [v jednotnom čísle] Podobnosť alebo identita: ‘zákon predpokladá
spoločenstvo záujmov zamestnávateľa a zamestnanca’
2.2 Spoločné vlastníctvo alebo záväzok: ‘spoločenstvo majetku’
3. Ekológia Skupina vzájomne závislých rastlín alebo zvierat vyrastajúcich
alebo žijúcich spolu v prirodzených podmienkach alebo majúcich
špecifické miesto výskytu: ‘komunity hmyzožravých vtákov’

CD. SLOVNÍKOVÉ HESLÁ
– PRÍKLADY
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Frázy
medzinárodná komunita Krajiny vo svete, ktoré sú vnímané kolektívne:
‘politika viedla ku rozsiahlemu odsúdeniu od zo strany medzinárodnej
komunity’
Pôvod
V neskorom stredovekom Anglicku: zo starého francúzskeho comunete,
posilnené o význam podľa zdroja, z latinského communitas, from
communis (pozri výraz common).
Výslovnosť
community /kəˈmjuːnɪti/

* definícia pochádza z Oxford Living Dictionary: https://en.oxforddictionaries.com/

LOKÁLNA KOMUNITA
Ľudia žijúci v jednej konkrétnej oblasti, ktorá sa považuje za celok.

* definícia pochádza z Cambridge Dictionary: http://dictionary.cambridge.org/

KULTÚRNE DEDIČSTVO
“Kultúrne dedičstvo môže byť definované ako kompletný súhrn
materiálnych znakov – či už umeleckých alebo symbolických –
prevedených z minulosti každej kultúre a tak celému ľudskému pokoleniu.
Ako podstatná časť potvrdenia a obohatenia kultúrnych identít, ako
dedičstvo patriace celému ľudstvu, kultúrne dedičstvo dáva každému
konkrétnemu miestu jeho rozpoznateľné vlastnosti a je akýmsi skladiskom
ľudských skúseností (…) Pojem kultúrne dedičstvo obsahuje niekoľko
kategórií dedičstva:
❖ materiálne kultúrne dedičstvo
❖ hnuteľné kultúrne dedičstvo (obrazy, sochy, mince, rukopisy) 
❖ nehnuteľné kultúrne dedičstvo (monumenty, archeologické náleziská, 

atď.) 
❖ podmorské kultúrne dedičstvo (vraky lodí, podmorské zrúcaniny a 

mestá) 
❖ nehmotné kultúrne dedičstvo: ústne tradície, aplikované umenia, 

obrady, rituály
❖ prírodné dedičstvo: prírodné miesta s kultúrneho pohľadu ako kultúrne

pamiatky, fyzikálne, biologické alebo geologické formácie
❖ dedičstvo v prípade vojnového konfliktu.”

* definícia pochádza z UNESCO: www.unesco.org

ETNOLÓGIA
Príbuzné témy: Antropológia Výslovnosť: eth‧nol‧o‧gy /eθˈnɒlədʒi $ eθˈnɑː
-/podstatné meno [nepočítateľné] vedecké štúdium a porovnanie rôznych
rás ľudí → antropológia, sociológia

*definícia pochádza z Longman Dictionary of Contemporary English

CD. SLOVNÍKOVÉ HESLÁ
– PRÍKLADY
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ETNOGRAFIA
[hromadné podstatné meno] Vedecký opis ľudí a kultúr a kultúr s ich
tradíciami, zvykmi a vzájomnými rozdielmi
Výslovnosť: ethnography/ɛθˈnɒɡ rəfi/

*definícia pochádza z Cambridge Dictionary:
http://dictionary.cambridge.org/

CD. SLOVNÍKOVÉ HESLÁ
– PRÍKLADY
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Diskusia je jedna z najčastejšie využívaných metód, ktoré aktivizujú
študentov. Okrem iného je definovaná ako aktivita alebo proces počas
ktorého sa o niečom rozpráva s cieľom dosiahnuť rozhodnutie alebo
vymeniť si názory [English Oxford Living Dictionary
https://en.oxforddictionaries.com.]

Ukázalo sa, že diskusia ako vyučovacia metóda prináša hodnotu pre oboch
– študentov aj učiteľa. Aktívna účasť v diskusii:

❖ stimuluje a rozvíja kritické myslenie,
❖ formuje názory a presvedčenie účastníkov,
❖ rozvíja schopnosť účastníkov vyjadriť a lepšie formulovať ich

myšlienky,
❖ učí ich zručnostiam ako hodnotiť názory iných diskutujúcich,
❖ núti účastníkov zaujať kritickejší postoj voči svojim názorom a niekedy

vedie ku ich overeniu.

Existujú tri stupne diskusie v triede:
1. Formulácia a úvod do problematiky, ktorá je predmetom diskusie –

takýmto spôsobom môžeme motivovať študentov aby nad danou
témou rozmýšľali a aktívne sa zúčastnili diskusie.

2. Samotná diskusia, ktorá sa končí nejakým záverom.
3. Zhrnutie diskusie.

Pred samotnou diskusiou by sme mali študentov oboznámiť s určitými
pravidlami, ktoré sa počas diskusie budú využívať:

❖ účastníci diskusie by mali počúvať jeden druhého,
❖ každý by mal byť schopný vyjadriť svoj názor k diskutovanej téme,
❖ účastníci diskusie by nemali odbočiť od diskutovanej témy,
❖ nikto by nemal byť prerušovaný, v čase keď iní účastníci diskusie

vyjadrujú svoje názory by ostatní nemali rozprávať,
❖ každý má právo na svoj vlastný názor a nik by nemal byť

zosmiešňovaný za jeho vyjadrenie,
❖ hrubý alebo urážlivý jazyk nie je dovolený,
❖ účastníci diskusie by sa mali pokúsiť obhájiť svoje pozície a názory na

diskutovanú tému,
❖ účastníci diskusie by mali aktívne počúvať, to, čo ostatní musia alebo

chcú povedať.

PRÍLOHA 4

METÓDY AKTIVUJÚCE ŠTUDENTOV – DISKUSIA
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UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Mali by ste vybrať hlavnú tému diskusie, napríklad: “Ako by ste definovali
koncepciu kultúrnej identity? Čo to je?” Študenti by vám mali poskytnúť
odpovede na túto otázku a pritom by mali dodržať vyššie uvedené pravidlá
diskusie.

Vzorové odpovede:
❖ Študent 1: Tento pojem súvisí s kultúrnym dedičstvom.
❖ Študent 2: Môže sa spájať s pocitom, že patríme na určité územie,

znalosťou lokálnej kultúry a jazyka.
❖ Študent 3: Môže sa týkať aj iných kultúr, ktoré existovali v danej oblasti

ale v inom časovom období.

PRÍKLAD DISKUSIE
TÝKAJÚCEJ SA TÉMY, 
KTORÁ SÚVISÍ
S TÉMOU PROJEKTU
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Aby ste pomohli študentov sformulovať lepšie odpovede, môžete im
položiť doplnkové otázky:

❖ Čo je kultúrna identita?
❖ Čo je lokálna komunita a aká je jej úloha?
❖ Existuje silný vzťah medzi históriou, kultúrnym dedičstvom a kultúrnou

identitou?
❖ Ovplyvňujú iné kultúry danú kultúrnu identitu?
❖ Je konkrétna kultúrna identita obmedzená konkrétnym geografickým

územím?
❖ Čo sú to prvky kultúry?
❖ Viete čo je to etnológia a etnografia? Čo študujú a skúmajú odborníci

venujúci sa týmto oblastiam?
❖ Ako s kultúrnou identitou súvisí jazyk?

Všetci študenti by mali pracovať spolu, a s pomocou učiteľa sformulovať
uspokojivé odpovede. Diskusná časť by mala byť ukončená stručnou a
hutnou sumarizáciou, ktorú môžu študenti využiť na vytvorenie
slovníkového hesla pre pojem „kultúrna identita“. Aj všetky ostatné dôležité
koncepty – pojmy spomenuté počas diskusie je potrebné zaznamenať.

CD. PRÍKLAD DISKUSIE
TÝKAJÚCEJ SA TÉMY, 
KTORÁ SÚVISÍ
S TÉMOU PROJEKTU
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Pravidlá hry a úlohy pre študentov

a| Skupiny študentov by mali pripraviť súbor 8 otázok – každá pre svoju
stolovú hru. Každá otázka by mala mať pripravené štyri odpovede, avšak
iba jedna z nich by mala byť správna. Študenti, ktorým bolo pridelené slovo
KULTÚRA by mali pripraviť otázky týkajúce sa lokálnej kultúry, zatiaľ čo
študenti, ktorým bol pridelený pojem KULTÚRNA IDENTITA by mali prísť s
otázkami, ktoré s ňou súvisia. Tieto otázka môžu zahŕňať fragmenty
definícií, odkazy na iné kľúčové koncepcie, atď. Skupiny študentov sa
medzi sebou nemôžu rozprávať. Študenti dostanú k dispozícii od 45 do 60
minút, aby zhromaždili všetky informácie a vytvorili otázky. Môžu sa
spoliehať na svoje vlastné vedomosti ale rovnako hľadať inšpiráciu v
slovníkoch, knižnici alebo na Internete. Keď sú študenti hotoví a so
všetkými otázkami súhlasil aj učiteľ, študenti by mali začať s hrou.

b| Na papier veľkosti A4 by mala každá skupina nakresliť hraciu tabuľku
podobnú tej, ktorú používali pre hru s vojnovými loďami – jedinú výnimka
je, že táto by mala byť menšia (6x6 okienok, mriežok). Všetky horné
okienka by mali mať číslo (1 až 6) – sú v nich napísané a všetky okienka
vľavo budú vo vnútri označené písmenami (A až E). Akonáhle sú
pripravené hracie tabuľky, každá skupina si vyberie okienka do ktorých
priradí otázky, ktoré vytvorila.

Súperi nesmú vidieť tabuľky ostatných.

c| Začnite hrať. Učiteľ by mal stanoviť poradie zostavovania a kladenia
otázok. Pomieša 4 kartičky (s číslami 1 až 4, ktoré sú na nich napísané) a
vytiahne jednu z nich. Ak je na vytiahnutej kartičke napísané číslo 3,
znamená to, že hru začína skupina číslo 3. Potom učiteľ vytiahne druhú
kartičku a číslo na nej označuje, ktorá skupina bude odpovedať na otázky,
ktoré bude skupina číslo 3. Môže to byť napríklad skupina číslo 2. Jedna
osoba zo skupiny 2 označí jedno z 36 okienok z hracej karty skupiny 3,
napríklad B5. Ak sa v tomto okienku ukrýva otázka, skupina, do ktorej tento
študent patrí sa snaží na otázku odpovedať. Ak je odpoveď správna,
skupina získava bod, ak odpoveď nie je správna tak učiteľ vyťahuje ďalšiu
kartičku a skupina, ktorej číslo je na kartičke sa snaží odpovedať. Podobná
situácia vzniká vtedy keď v označenom okienku, ktoré vytvorila prvá
skupina nie je ukrytá žiadna otázka. Hra pokračuje až kým študenti
neodpovedia na všetky otázky ukryté v okienkach z hracej karty alebo kým
sa učiteľ nerozhodne hru ukončiť. Všetky body je nutné zrátať. Vyhráva
skupina – tím s najvyšším počtom bodov.

PRÍLOHA 5

KULTÚRNA IDENTITA - PRAVIDLÁ HRY
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Koláž je technika umeleckej aktivity, ktorá zahŕňa zhromažďovanie –
montáž rôznych umeleckých foriem, ktoré nemusia navzájom súvisieť.
Pomáha rozvíjať predstavivosť a kreativitu detí a teenagerov.

❖ Najprv sa rozhodnite aký typ materiálu by ste radi pri tvorbe koláže
použili. Môžete použiť takmer všetko: ústrižky papiera, novinové
výstrižky, fotky, tapety, fólie, pásky, šnúrky, korálky, pierka alebo kúsky
textílii. Môžete urobiť čokoľvek vám napadne.

❖ Pri tvorbe koláže môžete použiť jednu alebo viacero farieb; jej
základom môžu byť fotky alebo použijete iba text alebo iba obrázky.

❖ Ako bude Vaša práca vyzerať závisí len od Vás – vy ju tvoríte, kreujete.
❖ Koláž by mala byť vytvorená na kuse hrubšieho papiera alebo na

kartónovom papieri takej farby akú si vyberiete. Používajte nožnice a
vystrihujte materiály s ktorými pracujete, pomáha to tvoriť tvary, slová,
slogany a obrázky, ktoré potrebujete. Niektoré z prvkov môžu byť iba
odtrhnuté.

❖ Takto budú mať jedinečný vzhľad. Akonáhle sú všetky prvky koláže
pripravené, je čas nalepiť ich na vopred pripravený papier alebo
kartónový papier.

❖ A teraz už ostáva len čakať kým zaschne lepidlo.

PRÍLOHA 6

AKO VYTVORIŤ KOLÁŽ?
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TIPY AKO
VYTVORIŤ KOLÁŽ

Každá koláž by mala zobrazovať informácie/dojem týkajúci sa špecifickej
– konkrétnej susednej krajiny. Skupina 1 by sa mala zamerať na Nemecko,
Skupina 2 na Írsko, Skupina 3 na Francúzsko a Skupina 2 na Holandsko.
Každý tím si môže vybrať špecifický región krajiny, ktorá mu bola
pridelená, napríklad Bavorsko.

Každá koláž by mala zahŕňať prvky týkajúce sa:
❖ histórie regiónu,
❖ kultúrneho dedičstva danej oblasti,
❖ geografické údaje, informácie o jeho hraniciach, atď.,
❖ dialektov, ktoré používa miestna populácia,
❖ etnografických prvkov,
❖ Iné – triviálne informácie, technologické inovácie, atď.

ČO BY MALA
OBSAHOVAŤ PROJEKTOVÁ
KOLÁŽ?


