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Všeobecný prehľad a cieľ 

Cieľom modulu je predstaviť študentom učiteľských programov (budúcim učiteľom) 
problematiku interkultúrneho vzdelávania prírodovedných predmetov v prostredí mimo 
školy. 

Tak, ako environmentálne zmeny majú vplyv na aktuálne dianie v spoločnosti, tak aj 
zvyšujúca sa kultúrna diverzita v jednotlivých štátoch sveta, má vplyv na aktuálny školský 
systém. Tento modul sa nachádza na križovatke medzi mimoškolskou pedagogikou, 
interkultúrnou pedagogikou a prírodovedným vzdelávaním a má za cieľ vybaviť budúcich 
učiteľov prírodovedných predmetov vedomosťami a zručnosťami, aby mohli vyučovať 
témy súvisiace s výchovou k trvalo udržateľnému rozvoju v mimoškolskom 
interkultúrnom kontexte, vprostredí mimo školy. 

V interkultúrnej pedagogickej praxi je dôležité zamerať sa na dynamiku a interakcie, ktoré 
sa vyskytujú medzi študentmi s rôznym kultúrnym zázemím. Ťažisko takejto praxe 
spočíva vo vzťahoch a interakcii, kde sa v rôznorodom prostredí  vytvára vzájomné 
porozumenie prostredníctvom interakcie a dialógu (Lahdenperä, 2004; Lorentz & 
Bergstedt, 2006; Østberg, 2013). Dôraz sa kladie nielen na to, aby si študenti uvedomovali 
rozdiely, ale aj aby dokázali nájsť podobnosti medzi rôznymi kultúrami a krajinami. 

V module sa zameriavame na mimoškolské aktivity so zameraním na prírodovedné 
predmety v prostredí mimo školy. Dôraz kladieme predovšetkým na rôznorodé kultúrne 
prostredie a rôzne vedomosti študentov učiteľských programov, ktorí sa budú modulom 
zaoberať a sústreďujeme sa najmä na interakcie medzi budúcimi učiteľmi, ktorí majú 
pôvod v odlišnom kultúrnom zázemí. Študenti učiteľských programov tak získajú 
predmetovo a kultúrne relevantné pedagogicko-obsahové vedomosti o výchove k trvalo 
udržateľnému rozvoju, počnúc biodiverzitou v rôznych ekosystémoch. Získajú tiež 
vedomosti o procesoch a faktoroch, ktoré ovplyvňujú vybrané  ekologické faktory, ako aj 
zručnosti v oblasti terénnej práce a klasifikácie druhov (napr. rastlín), až k rozvoju 
kompetencií. Kultúrne aspekty sú integrované do všetkých častí tohoto modulu. 

Modul sa zameriava na: 

• Osobnostný rozmer: hodnoty, postoje a interkultúrne kompetencie budúcich 

učiteľov; 

• Prírodovedný rozmer: (inter)kultúrne pohľady na samotné prírodovedné 

predmety; 

• Vzdelávací rozmer: riešenie pedagogických úloh s ohľadom na kultúrnu 

rozmanitosť žiakov (študentov) v školských triedach. 
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Dôležité témy 

Globálna spoločnosť sa stretáva s mnohými environmentálnymi výzvami. Škola ako 
inštitúcia zohráva dôležitú úlohu pri príprave detí a mládeže, ktorí budú žiť svoj aktívny 
život v budúcnosti. V roku 1992 Organizácia spojených národov (ďalej OSN) zverejnila 
vyhlásenie „Agenda 21: Premýšľajte globálne - konajte lokálne“. Agenda 21 je výsledkom 
konferencie OSN: „Konferencia o životnom prostredí a rozvoji“, ktorá sa konala v Rio de 
Janeiro v Brazílii (https://sustainabledevelopment.un.org/ content / documents / 
Agenda21.pdf). 

Obsahové zameranie Agendy 21 je aktuálne do dnešného dňa a možno ju považovať 
za dokument vhodný pre nastavenie vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj. Okrem 
toho, pedagogický model: „Environmentálne schodisko“ (Halvorsen 1993; Jelavic 2014; 
Jordet 2000; Lysklett 2013), popisuje realistický prístup pre oblasť vzdelávania v ekológií. 
Hlavnou myšlienkou pedagogického modelu „Environmentálne schodisko“ je postupné 
napredovanie vo vzdelávaní, od zapájania detí a mládeže do obdivovania prírody, cez 
sprístupnenie vedomostí o prírode, po uplatnenie získaných poznatkov o prírode a jej 
ochrane do poznatkov v systametických vedomostí. Nakoniec, na vrchole schodiska, 
stoja hodnotiace a riadiace kompetencie, ktoré predstavujú vedomosti a zručnosti, ktoré 
umožňujú, nielen budúcim učiteľom, využívať  osvojené kompetencie v kontexte 
uvedomelého správania sa v spoločnosti (obrázok 1 a prezentácia [1]). 

Modul kladie dôraz na osvojenie si špecifických kompetencií študentmi učiteľských 
programov tak, aby študenti mali vedomosti nielen v oblasti prírodovedných predmetov, 
ale aby sa stali aj zodpovednými občanmi spoločnosti a chápali jej rozmanitosť z pohľadu 
kultúry a prírody. Na dosiahnutie cieľa modulu je dôležité osvojiť si poznatky o 
rôznorodosti života v rôznych ekosystémoch, o abiotických faktoroch a o ekologických 
procesoch a ekosystémoch. Dúfame, že modul pomôže rozvíjať rešpekt a empatiu 
budúcich učiteľov prírodovedných predmetov, zvyšovať ich konkrétne prírodovedné 
vedomosti o niektorých kľúčových prvkoch ekológie a uvedomiť si potrebu schopnosti 
systémového myslenia. Dúfajme, že sa tým budúci učitelia naučia lepšie čeliť zložitým 
výzvam, ktoré sú spojené s prírodou a životným prostredím. 
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Obrázok 1. Environmentálne schodisko a časová os modulu IO11 
(upravené podľa  Jelavica 2014 a Lyskletta 2013). 
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Vzdelávacie ciele 

 
Modul umožní budúcim učiteľom prírodovedných predmetov: 

 

• uvedomiť si výhody vzdelávania prírodovedných predmetov v prostredí mimo 

školy v interkultúrnom kontexte; 

• uvedomiť si výhody realizácie aktivít v prostredí mimo školy za účelom 

prekonávania jazykovej bariéry v škole;  

• považovať kultúrnu a vedomostnú rôznorodosť študentov a žiakov skôr za výhodu 

než za prekážku vo vyučovaní prírodovedných predmetov;  

• objaviť nové vzdelávacie postupy využitím rôzneho vyučovacieho prostredia 

(napr. mestského a vidieckeho prostredia, múzeí, priemyselných oblastí), a tak 

motivovať kreativitu, jazykové zručnosti a koncepčné myslenie; 

• rozvíjať kompetencie potrebné k výučbe zameranej na tému: diverzita v prírode 

(ekológia, evolúcia, energetika, potravový reťazec) v interkultúrnom kontexte.  
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  Plán modulu 

 
Modul pozostáva z viacerých častí, ktoré sa ďalej členia na rôzne podúlohy. 
 
Modul sa skladá z troch hlavných častí v súlade s environmentálnym schodiskom: 
1) Obdivovanie prírody: Úvod;  
2) Objavovanie a porozumenie: Diverzita a ekosystém;  
3) Ovplyvňovanie a prispievanie: Akčný plán. 
Prvá časť obsahuje plenárnu “zahrievaciu” aktivitu (1.1) a zadanie domácej úlohy (1.2). 
Druhá časť obsahuje osem aktivít spojených s prostredím mimo školy (2.1-2.8; úlohy 2.7 
a 2.8 sú nepovinné). Tretia časť obsahuje tri aktivity zamerané na rozvíjanie kľúčových 
kompetencií (3.1, 3.2, 3.3).  
 
V rámci všetkých trinástich aktivít študenti pracujú vo dvojiciach alebo skupinách, venujú 
sa praktickým úlohám (príprava na prácu v teréne, práca v teréne, príprava modelu, 
príprava akčného plánu, rolová hra) a v niektorých častiach modulu riešia aj domácu 
úlohu. Pre lepšie porozumenie plánu aktivít a ich časovému harmonogramu odporúčame 
preštudovať si grafický plán uvedený nižšie. 
 
Počas praktických úloh odporúčame študentov rozdeliť do skupín po 4-6 študentov. 
 
Ak je to možné odporúčame, aby boli skupiny študentov, z pohľadu kultúrnych odlišností 
pôvodu študentov, rôznorodé. Ak je skupina geograficky (kultúrne) rovnorodá, 
odporúčame, aby učiteľ priradil každému študentovi  iné geografické (kultúrne) 
prostredie, tak aby v skupinách, následne, študenti popisovali rôzne prírodné aj kultúrne 
prostredie. Taktiež je možné, aby si aj študenti zvolili geografické (kultúrne) prostredie, 
ktorému sa chcú v rámci práce na module venovať. Učiteľ musí dohliadať na to, aby boli 
skupiny navzájom rozdielne a aby si vybrali rozdielne prostredie.  
 
Interkultúrny vzdelávací prístup by mal študentov upriamiť na podobnosti a odlišnosti 
kultúr, diskutovať o odlišnostiach s cieľom rozvíjať u študentov poznatky nielen o vlastnej 
kultúre, ale aj o iných kultúrach.  
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Alternatíva 1 (trvanie: 250 minút + 60 minút domáca úloha): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obdivovanie prírody: 

Úvod

•Aktivita 1.1: Všeobecný úvod-Čo je interkultúrne 
vzdelávanie mimo školy? (30 minút)

•Aktivita 1.2: Príprava skupinovej práce na tému 
diverzita - obrátená hodina (domáca úloha, 60 minút)

Objavovanie 
a porozumenie: 
Diverzita a ekosystém

•Aktivita 2.1: Úvod do témy 
diverzita (15 minút)

•Aktivita 2.2: Model diverzity
(30 minút)

•Aktivita 2.3: Získavanie prvotných 
vedomostí o rastlinách (30 minút)

•Aktivita 2.4: Príprava na prácu       
v teréne (10 minút)

•Aktivita 2.5: Práca v teréne (90 
minút)

•Aktivita 2.6: Spätná väzba po práci 
v teréne (45 minút)
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Alternatíva 2 (trvanie: 340 minút + 60 minút domáca úloha): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obdivovanie prírody: 

Úvod

•Aktivita 1.1: Všeobecný úvod-Čo je 
interkultúrne vzdelávanie mimo 
školy? (30 minút)

•Aktivita 1.2: Príprava skupinovej 
práce na tému diverzita - obrátená 
hodina (domáca úloha, 60 minút)

Objavovanie a porozumenie: 
Diverzita a ekosystém

•Aktivita 2.1: Úvod do témy diverzita 
(15 minút)

•Aktivita 2.2: Model diverzity             
(30 minút)

•Aktivita 2.3: Získavanie prvotných 
vedomostí o rastlinách (30 minút)

•Aktivita 2.4: Príprava na prácu              
v teréne (10 minút)

•Aktivita 2.5: Práca v teréne (90 minút)

•Aktivita 2.6: Spätná väzba po práci       
v teréne (45 minút)

•Aktivita 2.7: Preskúmanie 
ekosystému (60 minút)

•Aktivita 2.8: Príprava modelu 
ekosystému (30 minút)
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Alternatíva 3 (trvanie: 460 minút + 120 minút domáca úloha): 
 

 
 

 

Obdivovanie 
prírody: 

Úvod

•Aktivita 1.1: Všeobecný 
úvod-Čo je 
interkultúrne 
vzdelávanie mimo 
školy? (30 minút)

•Aktivita 1.2: Príprava 
skupinovej práce na 
tému diverzita -
obrátená hodina 
(domáca úloha,             
60 minút)

Objavovanie           
a porozumenie: 
Diverzita a 
ekosystém

•Aktivita 2.1: Úvod do 
témy diverzita             
(15 minút)

•Aktivita 2.2: Model 
diverzity (30 minút)

•Aktivita 2.3: Získavanie 
prvotných vedomostí    
o rastlinách (30 minút)

•Aktivita 2.4: Príprava na 
prácu v teréne            
(10 minút)

•Aktivita 2.5: Práca v 
teréne (90 minút)

•Aktivita 2.6: Spätná 
väzba po práci v teréne 
(45 minút)

•Aktivita 2.7: 
Preskúmanie 
ekosystému (60 minút)

•Aktivita 2.8: Príprava 
modelu ekosystému 
(30 minút)

Ovplyvňovanie       
a prispievanie: 
Akčný plán

•Aktivita 3.1: 

Úvod – Prostredie okolo nás 
(obrátená hodina)
(domáca úloha, 60 minút)

•Aktivita3.2: Práca v teréne -
návrh plánu využitia okolitého 
prostredia (90 minút)

•Aktivita 3.3: Rolová hra, 
prezentácia plánu využitia 
okolitého prostredia, cieľová 
skupina: miestna samospráva
(30 minút)
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I. Obdivovanie prírody: Úvod do témy “Interkultúrne vyučovanie prírodovedných 
predmetov v prostredí mimo školy” 

1.1. Všeobecný úvod: Čo je interkultúrne vyučovanie prírodovedných predmetov 
v prostredí mimo školy? 

 Trvanie: 30 minút 

“Zahrievacia” aktivita. Aktivitou sa zameriavame na preskúmanie už skôr nadobudnutých 
vedomostí a názorov o ústrednej téme modulu: “Interkultúrne vyučovanie 
prírodovedných predmetov v prostredí mimo školy”. Vyučujúci predstaví modul, použije  
PowerPointovú prezentáciu [2] a následne odprezentuje aktivity 1.2 a 2.1-2.8 (aktivity 
2.7 a 2.8 nie sú povinné). 

Pomocou úvodnej časti modulu dosiahneme nasledovný vzdelávací cieľ: 

• Uvedomiť si výhody vzdelávania prírodovedných predmetov v prostredí mimo 

školy v interkultúrnom kontexte. 

I. Obdivovanie prírody: Úvod do témy “Interkultúrne vyučovanie prírodovedných 
predmetov v prostredí mimo školy” 

1.2. Príprava na skupinovú prácu na tému: Diverzita (obrátená hodina) 

    Trvanie: 60 minút (domáca úloha) 

Každý študent dostane za úlohu popísať vybranú geografickú lokalitu.  Popis by sa mal 
zamerať predovšetkým na popísanie štyroch typických druhov rastlín (stromov), ktoré sa 
v danej lokalite prirodzene vyskytujú. Študent má ďalej za úlohu vyhľadať o vybraných 
rastlinách základné informácie: druh, klimatické prostredie, podmienky rastu a miesto 
rastu. Študenti sa počas tejto aktivity nezamerajú len na biologické vedomosti o daných 
rastlinách, ale zamyslia sa aj nad ich kultúrnym významom, napr. na aké účely dané 
rastliny ľudia využívali a, prípadne, stále využívajú. Pomôcky: Pracovný list – aktivita 1.2. 
Obrázky a informácie z aktivity by mali byť spracované do PowerPointovej prezentácie. 
Následne budú získané poznatky prezentované počas aktivity 2.3 (Príprava na prácu v 
teréne, Získavanie prvotných vedomostí o rastlinách). 

Pomocou tejto časti modulu dosiahneme nasledovné vzdelávacie ciele: 

• Považovať kultúrnu a vedomostnú rôznorodosť študentov skôr za výhodu než      
za prekážku vo vyučovaní prírodovedných predmetov. 

• Rozvíjať kompetencie potrebné k výučbe zameranej na tému: diverzita v prírode 

(ekológia, evolúcia, energetika, potravový reťazec) v interkultúrnom kontexte. 
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II. Objavovanie a porozumenie: Diverzita a ekosystém 

2.1. Úvod do témy diverzita (Príprava na prácu v teréne, časť A) 

  Trvanie: 15 minút 

Vyučujúci predstaví témy: diverzita, taxonómia a oboznámi študentov s úlohou “kľúča” 
ako metódy na porozumenie pojmu biodiverzita a na porozumenie histórie tvorby 
nomenklatúry (napr. dôležitosť pomenovávania rastlín a zvierat na základe ich využitia      
v rôznych kultúrach).  Pomôcka:  PowerPointová prezentácia [3]. Vyučujúci taktiež 
predstaví princíp tvorby dichotomického kľúča ako konceptu klasifikácie a triedenia 
objektov na základe podobnosti a rozdielnosti. 

Pomocou tejto časti modulu dosiahneme nasledovný vzdelávací cieľ: 

• Rozvíjať kompetencie potrebné k výučbe zameranej na tému: Diverzita v prírode 

(ekológia, evolúcia, energetika, potravový reťazec) v interkultúrnom kontexte. 

II. Objavovanie a porozumenie: Diverzita a ekosystém 

2.2. Model diverzity (Príprava na prácu v teréne, časť B) 

  

  

 Trvanie: 30 minút 

Úloha Model diverzity pomocou “klasifikácie matíc a skrutiek”. 
Príručka pre študentov  [1]. Úloha a návod aktivity pre študentov, model diverzity 
(aktivita 2.2) 
Táto aktivita (PowerPointová prezentácia [4]) je príkladom, ako môže vyučujúci 
pristupovať k pojmom klasifikácie a identifikácie. Zámerom aktivity je zjednodušiť si 
riešenie úlohy. Klasifikácia pomocou matíc a skrutiek prináša finančne nenáročný, 
efektívny spôsob, ako vysvetliť použitie, štruktúru a hodnotu dichotomického kľúča. 
Aktivita posilňuje pochopenie konceptu klasifikácie, ktorá je založená na princípe 
podobnosti a rozdiely. Aktivita je určená pre študentov na ľubovoľnej úrovni vzdelávania. 
Aktivita môže byť použitá i ako motivačná a úvodná aktivita pre mnoho ďalších tém 
modulu. 
Dichotomický kľúč je „séria spárovaných vyhlásení, ktoré opisujú fyzikálne charakteristiky 
rôznych organizmov alebo objektov“. Dichotomický kľúč sa neobmedzuje iba na 
identifikáciu živých vecí. Termín dichotomný znamená „rozdelený na dve časti“; teda v 
každej fáze dichotomického kľúča sú prezentované dve možnosti. Každá z dvoch volieb 
vedie k inej alternatíve, až kým nie je, podľa stanoveného kľúča,  identifikovaný každý 
organizmus alebo objekt zo skupiny objektov, ktoré identifikujeme. 
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 Úloha pre študentov (príručka pre študentov [1]): 
 

1. Vo dvojiciach: Zostrojte dichotomický kľúč na základe pozorovania vlastností 
matíc a skrutiek. 

2. Navrhnutý dichotomický kľúč si vymeňte s inou dvojicou.  
3. Vo dvojiciach: Použite dichotomický kľúč navrhnutý inou dvojicou na klasifikáciu 

matíc a skrutiek.  
4. Diskutujte svoje zistenia s inou dvojicou. 

 

 Nepovinná úloha: Čítanie, pozri príručku:  
 
Watson, S. & Miller, T. 2009. Classification and the Dichotomous Key. Tools for teaching 
identification. The Science Teacher, 76(3), 50-54. 
Glasenapp, D.T. 1986. The Nuts & Bolts of Classification. The American Biology Teacher, 
48(6), 362-363. 

Pomocou tejto časti modulu dosiahneme nasledovné vzdelávacie ciele: 

• Rozvíjať kompetencie potrebné k výučbe zameranej na tému: diverzita v prírode 

(ekológia, evolúcia, energetika, potravový reťazec) v interkultúrnom kontexte. 

• Považovať kultúrnu a vedomostnú rôznorodosť študentov a žiakov skôr za výhodu 

než za prekážku vo vyučovaní prírodovedných predmetov. 

II. Objavovanie a porozumenie: Diverzita a ekosystém 

2.3. Získavanie prvotných vedomostí o rastlinách (Príprava na prácu v teréne, časť C) 

 

 Trvanie: 30 minút 

Skupinová práca: Získavanie prvotných vedomostí (nadväzuje na aktivitu 1.2). 

“Zahrievacia” aktivita so zameraním na budovanie povedomia študentov o biodiverzite a 
rozumnom územnom plánovaní s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj. V tejto časti sa 
študenti zamerajú na získavanie informácií ohľadom výskytu rastlín v ich okolí (v okolí  
školy). Študenti by sa mali zamerať na popis rastlín a využiť pri tom už skôr nadobudnuté 
poznatky. Študenti by pri popise mali používať bežný jazyk, nie je potrebné vyjadrovať sa 

odborne. Vyučujúci uvedie aktivitu pomocou PowerPointovej prezentácie [5].  

Počas aktivity študenti diskutujú v skupinách a následne pred celou triedou o: 

• vedomostiach o rastlinách, o terminológií, o klasifikácií, o tvaroch listov 
a o typoch   plodov. Počas aktivity môžu študenti používať informácie 
zozbierané počas riešenia domácej úlohy (aktivita 1.2); 
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• príbehoch o rastlinách, stromoch, ktoré sa o rastlinách alebo stromoch 
rozprávajú v krajine v ktorej študenti žijú, alebo sa tradujú v krajine                   
v ktorej študenti vyrastali. Príbehy môžu byť o využití daných rastlín 
(umenie, hudba, jedlo, priemysel) alebo môžu rozprávať o legendách, 
ktoré sa o daných rastlinách ľudia v danom kultúrnom kontexte vytvorili 
(pozri aktivitu 1.2). 

 
Vyučujúci používa PowerPointovú prezentáciu [5], samostatný súbor. 

Pomocou tejto časti modulu dosiahneme nasledovné vzdelávacie ciele: 

• Rozvíjať kompetencie potrebné k výučbe zameranej na tému: diverzita v prírode 

(ekológia, evolúcia, energetika, potravový reťazec) v interkultúrnom kontexte. 

• Uvedomiť si výhody realizácie aktivít mimo školy za účelom znižovania jazykovej 

bariéry. 

• Považovať kultúrnu a vedomostnú rôznorodosť študentov a žiakov skôr za výhodu 

než za prekážku vo vyučovaní prírodovedných predmetov. 

II. Objavovanie a porozumenie: Diverzita a ekosystém 

2.4. Úvod do práce v teréne (Príprava na prácu v teréne, časť D, Stromy)  

 

 

 Trvanie: 10 minút 

Vyučujúci predstaví študentom aktivitu pomocou PowerPointovej prezentácie [5], 
samostatný súbor.  
 
Podklady pre študentov [2]: Morfológia listu,  pozri úlohy a postup práce v teréne 
(Aktivita 2.5. v pracovnom liste). 

Pomocou tejto časti modulu dosiahneme nasledovný vzdelávací cieľ: 

• Rozvíjať kompetencie potrebné k výučbe zameranej na tému: diverzita v prírode 

(ekológia, evolúcia, energetika, potravový reťazec) v interkultúrnom kontexte. 

II. Objavovanie a porozumenie: Diverzita a ekosystém 

2.5. Práca v teréne 

 Trvanie: 90 minút 

V tejto časti pracujú študenti v skupinách, zbierajú informácie o rastlinách v okolí školy 
(nie je potrebné vedieť rastliny odborne pomenovať), pozorujú rastliny a stromy: tvar, 
farba, charakteristické znaky; popisujú miesto výskytu (biotop prírodný, vysadený, 
obývaný, neobývaný); porovnávajú rastliny a stromy navzájom a merajú veľkosť zelených 
plôch. Študenti sa môžu rozdeliť, tak aby každý zo študentov skúmal iný biotop. Študenti 
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počas aktivity diskutujú aj o možnosti využitia nadobudnutých vedomostí vo svojej ďalšej 
pedagogickej praxi.  

Počas aktivity študenti nadobudnú:  

Odborné vedomosti: 

• druhová diverzita, morfológia a klasifikácia; 

• vzťahy a interakcie medzi biotickými a abiotickými faktormi. 

Obsahové vedomosti: (Ball, Thames & Phelps, 2009) 

• rozvíjanie skúseností a poznatkov pomocou špecifických reálnych biologických 

objektov v prírode (stromy a listy); 

• osvojenie si ICT zručností: používanie digitálneho systému na registráciu druhov 

(Google), alebo aplikácie iNaturalist. 

Pomocou tejto časti modulu dosiahneme nasledovné vzdelávacie ciele: 

• Rozvíjať kompetencie potrebné k výučbe zameranej na tému: diverzita v prírode 

(ekológia, evolúcia, energetika, potravový reťazec) v interkultúrnom kontexte. 

II. Objavovanie a porozumenie: Diverzita a ekosystém 

2.6. Spätná väzba po práci v teréne   

 

 Trvanie: 45 minút 

V tejto časti sa študenti zamerajú na sumarizáciu nadobudnutých vedomostí a zručností. 
Nadobudnuté vedomosti a zručnosti budú zdieľať prostredníctvom diskusie, úvahy, 
reportáže. Študenti sú vyučujúcim povzbudzovaní, aby tvorivo mysleli, nepoužívali len 
vedecký jazyk a aby preukázali svoje chápanie pojmov v celom kontexte. Aktivita 
študentom ďalej pomôže rozvíjať vedomosti a zručnosti pri pohľade na danú 
problematiku z rôznych strán a aktívne a vedome používať jazyk na budovanie 
argumentov. V rámci aktivity majú študenti aj diskutovať o možnostiach využitia 
nadobudnutých vedomostí v ich nasledujúcej pedagogickej praxi. Na začiatku aktivity 
študenti pracujú v skupinách, na konci aktivity zdieľajú svoje zistenia pred celou triedou, 
celou skupinou. Úloha je popísaná v PowerPointovej prezentácií [5]. 

Úlohy  
1. Na základe podobných a rozdielnych znakov klasifikujte listy (použite neodborný 

jazyk a koncept dichotomického kľúča). 
2. Zo zozbieraných listov vytvorte schému podľa vlastného dichotomického kľúča. 

Ak čas dovolí, skúste vytvoriť schému použitím dichotomického kľúča inej skupiny 
študentov.  

3. Diskutujte, ako môžu aktivity v prostredí mimo školy napomôcť lepšiemu 
pochopeniu interkulturality vo vyučovaní prírodovedných predmetov. 
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a. Ako môžu konkrétne príklady z vonkajšieho prostredia zvýšiť odborné 
vedomosti a odborný jazyk žiakov a študentov? Aký vplyv na prácu v 
skupine majú interkultúrne rozdiely medzi študentmi? Aké iné možnosti 
komunikácie sa dajú využiť, ak medzi študentmi existuje jazyková bariéra? 

b. Čo sa môžete naučiť pri práci v teréne pre budúcu pedagogickú prax? 
Špeciálny dôraz klaďte na jednotlivé úlohy a nezabudnite zohľadňovať 
kultúrnu rôznorodosť študentov (žiakov) v triede. 

 
Námety na diskusiu v triede 

1.   Popíšte rôzne prírodné lokality s ohľadom na diverzitu biologických druhov.  
2. Diskutujte, ako môžu aktivity v prostredí mimo školy 

a. napomôcť k lepšiemu pochopeniu interkulturality vo vyučovaní 

prírodovedných predmetov, 

b. napomôcť k nadobudnutiu schopnosti osvojiť si a používať vedecký jazyk, 

vedomosti a postoje,  

c. uľahčiť prípravu a pedagogický prístup k interkultúrnemu vzdelávaniu 

v teréne. 

3. Diskutujte, ako môže používanie vlastných slov a osobnej súsenosti uľahčiť 
vyučovanie prírodovedných predmetov v interkultúrnom kontexte. 

Pomocou tejto časti modulu dosiahneme nasledovné vzdelávacie ciele: 

• Uvedomiť si výhody vzdelávania prírodovedných predmetov mimo školy 

v interkultúrnom kontexte. 

• Uvedomiť si výhody realizácie aktivít v prostredí mimo školy s cieľom odbúravania 

jazykovej bariéry medzi študentami a žiakmi.  

• Považovať kultúrnu a vedomostnú rôznorodosť študentov skôr za výhodu než za 

prekážku vo vyučovaní prírodovedných predmetov.  

• Objaviť nové vzdelávacie postupy využitím rôzneho vyučovacieho prostredia 

(napr. mestského a vidieckeho prostredia, múzeí, priemyselných oblastí), a tak 

podporiť kreativitu, jazykové zručnosti a koncepčné myslenie. 

• Rozvíjať kompetencie potrebné k výučbe zameranej na tému: diverzita v prírode 

(ekológia, evolúcia, energetika, potravový reťazec) v interkultúrnom kontexte. 
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II. Objavovanie a porozumenie: Diverzita a ekosystém 

2.7. Preskúmanie ekosystému (nepovinná aktivita) 

 

 

Trvanie: 60 minút 

Študenti si vyberú jeden ekosystém (lokálny biotop), ktorý poznajú, žijú v ňom alebo            
v ňom vyrastali. Očakáva sa, že skupinová práca bohatá na diskusiu a výmenu názorov 
prinesie nové nápady a kreatívne riešenia nasledovných úloh: 

• Diskutujte, kde sa vyskytuje vybraný ekosystém (biotop). 

• Diskutujte o výskyte rôznych rastlín vo vybranom ekosystéme (biotope). 

Vyberte si jednu rastlinu a riešte nasledovné úlohy: 

 

a. Nájdite informácie o geografickej polohe (miestach), klimatických 

podmienkach (napr. pobrežie, vnútrozemie, hory, atď.), podmienkach rastu 

(biologické faktory), ktoré sú typické pre túto rastlinu. 

b. Pokúste sa nájsť informáciu, či je vybraná rastlina použitá v nejakom 

symbole, maľbe, obrázku, legende, alebo inom príbehu, ktorý pochádza           

z krajiny (lokality), v ktorej žijete alebo ste vyrástli.  

c. Pokúste sa nájsť informácie na aké účely sa daná rastlina využíva (umenie, 

hudba, potrava, priemysel).  

 

• Pripravte si prezentáciu pre ostatných študentov  a na základe svojich zistení         

z predchádzajúcich úloh odprezentujte nadobudnuté nové vedomosti                      

o vybranej rastline, strome. 

Pre túto aktivitu použije vyučujúci  PowerPointovú prezentáciu [6], v ktorej sú pre 
študentov uvedené príklady. 

Pomocou tejto časti modulu dosiahneme nasledovné vzdelávacie ciele: 

• Uvedomiť si výhody realizácie aktivít v prostredí mimo školy za účelom 

odbúravania jazykovej bariéry. 

• Objaviť nové vzdelávacie postupy využitím rôzneho vyučovacieho prostredia 

(napr. mestského a vidieckeho prostredia, múzeí, priemyslenej zóny), a tak 

podporiť kreativitu, jazykové zručnosti a koncepčné myslenie. 
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II. Objavovanie a porozumenie: Diverzita a ekosystém 

2.8. Príprava modelu ekosystému (nepovinná aktivita) 
 

 

 

 Trvanie: 30 minút 

V tejto časti študenti pripravia model ekosystému. V modeli ekosystému študenti použijú 
vybrané rastliny; svoj výber rastlín musia vedieť odôvodniť. Argumentácia študentov by 
mala byť podporená vedomosťami získanými v predchádzajúcich aktivitách modulu. 
Študenti sa majú zamyslieť nad tým, či je vhodné začleniť aktivitu tvorby modelu 
ekosystému aj do vzdelávacieho procesu. Študenti učiteľstva tak získajú vlastnú 
skúsenosť s použitím inovatívnych aktivít vo vyučovacom procese. Aktivity, zamerané na 
lokálne prostredie, môžu budúcim učiteľom pomôcť nájsť vhodné využitie získaných 
vedomostí a kompetencií aj v diskusii o dianí vo svete, o zmene klímy alebo o aktuálnych 
environmentálnych výzvach. 

Vyučujúci používa PowerPointovú prezentáciu  [7]. 

Pomocou tejto časti modulu dosiahneme nasledovné vzdelávacie ciele: 

• Považovať kultúrnu a vedomostnú rôznorodosť študentov skôr za výhodu než       

za prekážku vo vyučovaní prírodovedných predmetov. 

• Rozvíjať kompetencie potrebné k výučbe zameranej na tému: diverzita v prírode 

(ekológia, evolúcia, energetika, potravový reťazec) v interkultúrnom kontexte. 

 

III. Ovplyvňovanie a prispievanie: Akčný plán (nepovinná aktivita) 

V tejto časti sa študenti posúvajú ďalej, od získavania poznatkov o biodiverzite a vzťahoch 
medzi biotickými a abiotickými faktormi, semrom k rozvoju vlastných akčných kompetencií. 
Po úvodnej časti môžu študenti pracovať aj na ďalších dvoch nepovinných aktivitách: 

• Vypracovanie návrhu územného plánu okolia školy. 

• Prezentovanie vlastných názorov pomocou rolovej hry. 

III. Ovplyvňovanie a prispievanie: Akčný plán (nepovinná aktivita) 

3.1. Úvod – Prostredie okolo nás (obrátená hodina) 

 

 

Trvanie: 60 minút (domáca úloha) 

Pomocou e-learningu, videa, čítania textu a položených otázok sa študenti učiteľstva 
zamýšľajú nad možnosťami využitia vedomostí a skúseností na zvyšovanie svojich akčných 
kompetencií. Link: https://www.youtube.com/watch?v=kHhspf5IfdE  
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E-learning, ako aj video vysvetľujú, čo sú to akčné kompetencie a prečo je dôležité 
vzdelávať sa o trvalo udržateľnom rozvoji.  

Text na čítanie (čítanie [1]) prezentuje základné informácie o Agende 2030 
(http://www.globalnevzdelavanie.sk/sites/default/files/pdfs/cvo_ciele_rozvoja_web.pdf), 
viď. Pracovný list IO11. Text je zdrojom inšpirácie, avšak počas tejto aktivity majú študenti 
zapojiť hlavne vlastnú kreativitu.  

Položené otázky majú viesť študentov k zamysleniu sa nad otázkami: 

1. aké opatrenia by mali byť prijaté s ohľadom na biodiverzitu a ekológiu, 

2. ako môžu prijaté opatrenia ovplyvniť spoločnosť a život v nej. 

Táto aktivita pripraví študentov na nasledujúcu úlohu v modeli "Environmentálne 
schodisko" (Jelavic, 2014; Jordet, 2000). 

Pomocou tejto časti modulu dosiahneme nasledovné vzdelávacie ciele: 

• Objaviť nové vzdelávacie postupy využitím rôzneho vyučovacieho prostredia (napr. 

mestského a vidieckeho prostredia, múzeí, priemyselnej zóny), a tak podporiť 

kreativitu, jazykové zručnosti a koncepčné myslenie. 

 

III. Ovplyvňovanie a prispievanie: Akčný plán (nepovinná aktivita) 

3.2. Práca v teréne - návrh plánu využitia okolitého prostredia 

  Trvanie: 90 minút 

Študenti učiteľstva pripravia návrh plánu využitia okolitého prostredia školy tak, aby bol 
ich návrh priateľský k prírode a rešpektoval pravidlá trvale udržateľného rozvoja. 
Študenti by sa mali zamyslieť nad ekológiou, energetikou, potravovým reťazcom a až 
potom uvažovať o vhodnom využívaní okolitého prostredia. Študenti si počas aktivity 
nacvičia aj reálne vyjednávanie s miestnou samosprávou pomocou rolovej hry.  Počas 
aktivity musia študenti neustále myslieť na dôležitosť udržania biodiverzity v mestskom 
ako aj vo vidieckom prostredí, podľa toho, kde sa škola nachádza a tiež snažiť sa zlepšiť 
povedomie širokej verejnosti, ale aj vlastné povedomie, o trvalo udržateľnom rozvoji. 

Vyučujúci použije PowerPointovú prezentáciu [8]. 

Pomocou tejto časti modulu dosiahneme nasledovné vzdelávacie ciele: 

• Objaviť nové vzdelávacie postupy využitím rôzneho vyučovacieho prostredia 

(napr. mestského a vidieckeho prostredia, múzeí, priemyselnej zóny), a tak 

podporiť kreativitu, jazykové zručnosti a koncepčné myslenie. 

• Rozvíjať kompetencie potrebné k výučbe zameranej na tému: diverzita v prírode 

(ekológia, evolúcia, energetika, potravový reťazec) v interkultúrnom kontexte. 
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III. Ovplyvňovanie a prispievanie: Akčný plán (nepovinná aktivita) 

3.3. Rolová hra, prezentácia plánu využitia okolitého prostredia, cieľová skupina: 
Miestna samospráva 

 Trvanie: 30 minút 

Študenti zorganizujú debatu o pláne využitia okolitého prostredia, na ktorej  predstavia 
svoj vlastný konkrétny plán (rolová hra: diskusia s miestnou samosprávou). Študenti sú 
rozdelení do skupín a počas rolovej hry prezentujú svoje názory. Aktivita si vyžaduje 
dobré argumentačné schopnosti, ktoré sú nevyhnutnou výbavou každého učiteľa v praxi. 
Študenti môžu prezentovať aj konkrétne náčrty, ak by mali problém vyjadrovať sa iba 
ústne.  
Aktivita slúži ako vzorová ukážka pre študentov učiteľstva a mala by im pomôcť získať 
skúsenosť s tým, ako pracovať s témami, ktoré sa zaoberajú trvalo udržateľným 
rozvojom. Získané skúsenosti môžu študenti nvyužiť vo svojej budúcej pedagogickej praxi 
v interkultúrnom prostredí. 

Vyučujúci PowerPointovú prezentáciu [9]. 

Pomocou tejto časti modulu dosiahneme nasledovné vzdelávacie ciele: 

• Rozvíjať kompetencie potrebné k výučbe zameranej na tému: diverzita 

v prírode (ekológia, evolúcia, energetika, potravový reťazec) 

v interkultúrnom kontexte. 
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  Materiály a prílohy 

 

 

Prezentácia 1 (pptx). Vyučujúci. Environmentálne schodisko a časový 
harmonogram modulu IO11. 

Prezentácia 2 (pptx). Vyučujúci. Všeobecný úvod “Vyučovanie 
prírodovedných predmetov mimo školy” (Aktivita 1.1) 

 Prezentácia 3 (pptx). Vyučujúci. Úvod do témy diverzita (Aktivita 2.1) 

 
 
 
 

Prezentácia 4 (pptx). Vyučujúci. Model diverzity – skrutky a matice   
(Aktivita 2.2) 

Prezentácia 5 (pptx). Vyučujúci. Práca v teréne: 

Získavanie prvotných informácií (Aktivita 2.3),  
Úvod do práce v teréne (Aktivita 2.4)  
Spätná väzba na prácu v teréne (Aktivita 2.6) 

Prezentácia 6 (pptx). Vyučujúci. Objavovanie ekosystému. (Aktivita 2.7).  
Nepovinná 

Prezentácia 7 (pptx). Vyučujúci. Príprava modulu. (Aktivita 2.8).  Nepovinná 

Prezentácia 8 (pptx). Vyučujúci. Plán využitia okolitého prostredia. (Aktivita 
3.2).  Nepovinná 

Prezentácia9 (pptx). Vyučujúci. Rolová hra. (Aktivita3.3).  Nepovinná 

 

 
Odporúčaná literatúra pre aktivitu 2.2:  
 
   Watson, S. & Miller, T. 2009. Classification and the Dichotomous Key.Tools 
for teaching identification. The Science Teacher. 76(3), 50-54. 
 
   Glasenapp, D.T. 1986. The Nuts & Bolts of Classification. The American 
Biology Teacher. 48(6), 362-363. 

 

Príručka pre študentov [1]. Skrutky a matice (aktivita 2.2). Dostupné 
v samostatnom súbore. 

 Príručka pre študentov[2]. Morfológia listu (aktivita 2.5). Dostupné 
v samostatnom súbore. 

 

You tube video: Príprava akčného plánu (obrátená hodina) 
https://www.youtube.com/watch?v=kHhspf5IfdE  (aktivita 3.1) 

 
Čítanie 1. Príprava akčného plánu (obrátená hodina) (aktivita 3.1) 

 
Výskum a spolupráca (príprava rolovej hry) (aktivita 3.2) 
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Nepovinné aktivity 

Aktivity 2.7-2.8 a3.1-3.3. 

 

 
Prehľad literatúry 

Ball, D.L., Thames M.H., Phelps G. (2009). Content Knowledge for Teaching. What Makes 
It Special? J. Teacher Education, 59(5), 389-407. 

Halvorsen, Kirsti V. (1993). Barn møter framtida. [Children meet the future]. Oslo: 
Landbruksforlaget. 

Jelavic, H.M.E. (2014). Education for Sustainable Development. Assessing the 
development of environmental education (EE) on Roatan, Hondura. Master Thesis. 
University of Agder, Norway. 

Jordet, A. N. (2000). Nærmiljøet som klasserom: uteskole i teori og praksis. [Local 
environment as the classroom: Outdoor school theory and practice.] Oslo: Cappelen. 

Lahdenperä, P. (2004). Interkulturell pedagogik – vad, hur och varför? [Intercultural 
pedagogy – what, how and why?] In: P. Lahdenperä (Ed.): Interkulturell pedagogik 
i teori och praktikk. Lund: Studentlitteratur. 

Local Agenda 21. UN conference: "Conference on Environment & Development" 3rd-14th 
June, 1992. Rio de Janeiro, Brazil. Retrieved from 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf  

Lorentz, H. & Bergstedt, B. (2006). Interkulturella perspektiv - från modern till 
postmodern pedagogikk [Intercultural perspectives – from modern to postmodern 
pedagogy]. In: H. Lorentz & B. Bergstedt (red.), Interkulturella perspektiv. Lund: 
Studentlitteratur. 

Lysklett, O. B. (2013). Ute hele uka, natur og friluftsbarnehage. [Outside all week, nature 
and outdoor kindergartens.] Oslo: Universitetsforlaget 

Østberg, S. (2013). Interkulturell kompetanse [Intercultural competence]. In: Bjarnø, V., 
Nergård, E.N. & F. Aarsæther (Eds.). Språklig mangfold og læring. pp. 18-34. Oslo: 
Gyldendal Akademisk. 

 

 
Odporúčaná literatúra 

 
Dillon, J., Rickinson, M., Teamey, K., Morris, M., Choi, M.Y., Sanders, M and Benefield, P. 

(2006).  The value of outdoor learning: evidence from research in the UK and 

Elsewhere. School Science Review, 87(320), 107-111. 

Glasenapp, D.T. (1986). The Nuts & Bolts of Classification. The American Biology Teacher, 

48(6), 362-363.  

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf
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Lee, O.  & Luykx, A. (2007). Science Education and Student Diversity: Race/ Ethnicity, 

Language, Culture and Socioeconomic Status. Chap. 7 in: S.K. Abell & N.G. 

Lederman (Eds.), Handbook of Research on Science Education. pp. 171-197. New 

Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.  

Meyer, X., & Crawford, B. A. (2011). Teaching science as a cultural way of knowing: 

merging authentic inquiry, nature of science, and multicultural strategies. Cultural 

Studies of Science Education, 6(3), 525–547. 

Morag, O. & Tal, T. (2012). Assessing Learning in the Outdoors with the Field Trip in 

Natural Environments (FiNE) Framework, International Journal of Science 

Education, 34(5), 745-777, DOI: 10.1080/09500693.2011.599046  

Purdie, N., Neill, J. T., & Richards, G. E. (2002). Australian identity and the effects of an 

outdoor education program. Australian Journal of Psychology, 54(1), 32-39. 

Russell, M., & Russell, J. (2014). Preservice science teachers and cultural diversity 

awareness. Electronic Journal of Science Education, 18(3). Retrieved from 

http://ejse.southwestern.edu/article/view/12813 

Tolbert, S., & Knox, C. (2016). ‘They might know a lot of things that I don’t know’: 

investigating differences in preservice teachers’ ideas about contextualizing 

science instruction in multilingual classrooms. International Journal of Science 

Education, 38(7), 1133–1149. https://doi.org/10.1080/09500693.2016.1183266 

Underwood, J. B., & Mensah, F. M. (2018). An Investigation of Science Teacher 

Educators’ Perceptions of Culturally Relevant Pedagogy. Journal of Science 

Teacher Education, 29(1), 46–64. 

https://doi.org/10.1080/1046560X.2017.1423457 

Watson, S. & Miller, T. (2009). Classification and the Dichotomous Key. Tools for 

teaching identification. The Science Teacher, 76(3), 50-54. 

 
 

 
Hodnotenie 

Hodnotenie súvisí najmä s mierou dosiahnutia stanovených cieľov: 

• Uvedomiť si výhody vzdelávania prírodovedných predmetov v prostredí mimo 

školy v interkultúrnom kontexte. 

• Uvedomiť si výhody realizácie aktivít v prostredí mimo školy za účelom odbúravania 

jazykovej bariéry.  

• Považovať kultúrnu a vedomostnú rôznorodosť študentov skôr za výhodu než za 

prekážku vo vyučovaní prírodovedných predmetov.  

• Objaviť nové vzdelávacie postupy využitím rôzneho vyučovacieho prostredia 

(napr. mestského a vidieckeho prostredia, múzeí, priemyselnej zóny), a tak 

podporiť kreativitu, jazykové zručnosti a koncepčné myslenie. 
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• Rozvíjať kompetencie potrebné k výučbe zameranej na tému: diverzita v prírode 

(ekológia, evolúcia, energetika, potravový reťazec) v interkultúrnom kontexte.  

Metódy hodnotenia 
Individuálne portfólio študenta z jednotlivých aktivít 1.2, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 3.2 a 3.3. 
 
Kritéria hodnotenia 
Kritéria hodnotenia sme stanovili pre  vedeckú (vedomostnú) oblasť a pedagogickú 
oblasť.  
Kritéria pre vedeckú (vedomostnú) oblasť: 

1. Schopnosť vyhľadať informácie o stromoch, podnebí, podmienkach rastu a 

lokalite, a vedieť vedomost vzájomne prepájať. 

2. Schopnosť navrhnúť dichotomický kľúč  a aplikovať dichotomické pravidlá 

na klasifikáciu a popísanie morfológie listov.  

3. Správne používanie odbornej terminológie. 

4. (nepovinná aktivita) Do akej miery bol model ekosystému vybudovaný a či je 

model vhodný na reprezentáciu zamýšľaného vedeckého obsahu. 

5. (nepovinná aktivita) Ako študent rozumie konceptu trvalo udržateľného rozvoja.  

6. (nepovinná aktivita) Schopnosť diskutovať o pláne využitia územia. 

Kritéria pre pedagogickú oblasť zohľadňujú pedagogické prístupy vzdelávania 
mimo školy v interkultúrnom prostredí. Vyučujúci a hodnotiteľ môže prihliadať na mieru 
splnenia kritérií: 

1. Ako môže súvislosť medzi stromami a kultúrami (napr. využitie v remeslách, 
umení, hudbe, stravovaní, priemysle atď.) podporiť medzikultúrne porozumenie. 

2. Aký vplyv má použitie reálnych predmetov (prírodnín) na budovanie vedeckého 
jazyka, znalosť pojmov a postupov. 

3. Ako môžu prípravy, pedagogický prístup pri práci v teréne a úvahy po 
vyhodnotení práce v teréne uľahčiť vzdelávanie prírodovedných predmetov 
v pristredí mimo školy.  

4. Ako môže používanie vlastného slovníka a osobnej skúsenosti uľahčiť učenie sa 
prírodovedných predmetov v interkultúrnom kontexte v prostredí mimo školy. 

Vyučujúci si môžu uvedené pravidlá upraviť, prípadne zohľadniť pri hodnotení aj svoje 
vlastné pravidlá, podľa toho aké kritériá sú v danom kultúrnom kontexte vzdelávania 
učiteľov prírodovedných predmetov rešpekované. 
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I. Obdivovanie prírody: Úvod do témy “Interkultúrne vyučovanie 
prírodovedných predmetov v prostredí mimo školy” 

1.1. Všeobecný úvod – Čo je interkultúrne vyučovanie prírodovedných predmetov v 
prostredí mimo školy? 

 Trvanie: 30 minút 

Materiály: PPT prezentácia pre vyučujúceho, 
PowerPointová prezentácia [1] – v samostatnom súbore. 

 
“Zahrievacia” aktivita. Aktivitou sa zameriavame na preskúmanie skôr nadobudnutých 
vedomostí a názorov o ústrednej téme modulu: 
- kultúra a využitie jej princípov vo vyučovaní, 
- interkultúrne vyučovanie prírodovedných predmetov, 
- vyučovanie prírodovedných predmetov v prostredí mimo školy, 
- interkultúrne vyučovanie prírodovedných predmetov v prostredí mimo školy, 
- prečo je potrebné interkultúrne vyučovanie prírodovedných predmetov v 

prostredí mimo školy. 
 
Vyučujúci uvedie aktivitu pomocou PowerPointovej prezentácie [2].  

 

 

I. Obdivovanie prírody: Úvod do témy “Interkultúrne vyučovanie 
prírodovedných predmetov v prostredí mimo školy” 

1.2. Príprava na skupinovú prácu na tému diverzita (obrátená hodina) 

 

 

  Trvanie: 60 minút (domáca úloha) 

Úloha 
Vyhľadajte informácie o najčastejšie vyskytujúcich sa druhoch (stromoch) 
v lokalite, v ktorej žijete alebo v ktorej ste vyrastali. 

 
1. Vyberte štyri najbežnejšie druhy stromov vyskytujúce sa na vami zvolenom území. 
2. Vyhľadajte základné informácie o vybraných stromov: druh, klimatické prostredie, 

podmienky rastu a miesto rastu.  
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3. Pokúste sa nájsť informácie, či sú dané stromy spomínané aj v nejakých 

symboloch, maľbách, legendách a príbehoch, ktoré vznikli na vami vybranom 

území a sú pre toto územie charakteristické.  

4. Nájdite informácie o použití vami vybraných stromov v umení, hudbe, potrave, 

priemysle, atď.  

5. Zozbierané informácie spracujte do PowerPointovej prezentácie. 

6. Všetky pripravené informácie budete môcť využiť počas aktivity 2.3. 

 

 

 

II. Objavovanie a porozumenie: Diverzita a ekosystém 

2.1. Úvod do témy diverzita (príprava na prácu v teréne, časť A) 

  Trvanie: 15 minút 

 

Materiály: PPT prezentácia pre vyučujúceho, 
PowerPointová prezentácia [3] – v samostatnom súbore 
 

Vyučujúci predstaví témy diverzita, taxonómia a úlohu “kľúča” ako metódy 

k porozumeniu pojmu biodiverzita a k porozumeniu histórie tvorby nomenklatúry (napr. 

Dôležitosť pomenovávania rastlín a zvierat na základe ich významu v rôznych kultúrach); 

vyučujúci použije PowerPointovú prezentáciu [3]. Vyučujúci taktiež predstaví princíp 

tvorby dichotomického kľúča ako koncept klasifikácie na základe podobnosti a 

rozdielnosti. 
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II. Objavovanie a porozumenie: Diverzita a ekosystém 

2.2. Model diverzity (Príprava na prácu v teréne, časť B) 

     Trvanie: 30 minút 

 
Úloha: Model diverzity “Matice a skrutky” 

Materiály: PPT prezentácia pre vyučujúceho, 
PowerPointová prezentácia [4] – v samostatnom súbore. 

Materiály pre študentov [1]: Obrázky matíc a skrutiek.  

 
Klasifikácia pomocou matíc a skrutiek prináša finančne nenáročný a efektívny spôsob, 
ako vysvetliť použitie, štruktúru a hodnotu dichotomického kľúča. Táto aktivita posilňuje 
pochopenie konceptu klasifikácie, ktorá je založená na princípe podobnosti a 
rozdielnosti. Aktivita môže byť použitá pre žiakov a študentov na akejkoľvek úrovni, môže 
byť aj “otváracou aktivitou” pre mnoho ďalších tém. 

 
1. Vo dvojiciach: Zostrojte dichotomický kľúč na základe pozorovania matíc a 

skrutiek. 
2. Navrhnutý dichotomický kľúč si vymeňte s inou dvojicou.  
3. Vo dvojiciach: Použite dichotomický kľúč navrhnutý inou dvojicou na klasifikáciu 

matíc a skrutiek.  
4. Diskutujte svoje zistenia s inou dvojicou. 

 
Dichotomický kľúč je „séria párovaných vyhlásení, ktoré opisujú fyzikálne charakteristiky 
rôznych predmetov alebo organizmov“. Dichotomický kľúč sa neobmedzuje iba na 
identifikáciu živých vecí. Termín dichotomický znamená „rozdelený na dve časti“; teda v 
každej fáze dichotomického kľúča sú prezentované dve možnosti. Každá voľba vedie k 
inej alternatíve, až kým nie je identifikovaný organizmus alebo objekt. 
 
 

 Nepovinná úloha: Odporúčaná literatúra:  
 
Watson, S. & Miller, T. 2009. Classification and the Dichotomous Key. Tools for teaching 
identification. The Science Teacher, 76(3), 50-54. 
 
Glasenapp, D.T. 1986. The Nuts & Bolts of Classification. The American Biology Teacher, 
48(6), 362-363. 
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II. Objavovanie a porozumenie: Diverzita a ekosystém 

2.3. Získavanie prvotných vedomostí o rastlinách (Príprava na prácu v teréne, časť C) 

  Trvanie: 30 minút 

Skupinová práca: Získavanie prvotných vedomostí 

 

Počas tejto aktivity diskutujte v skupinách a následne prezentujte pred celou triedou: 

• Svoje vedomosti o rastlinách, o terminológií, o klasifikácií, o listoch a 
plodoch. Počas aktivity môžete používať informácie zozbierané počas 
riešenia domácej úlohy (aktivita 1.2).  

• Príbehy o rastlinách, ktoré sa rozprávajú v krajine v ktorej žijete, alebo 
v krajine v ktorej ste vyrastali. Príbehy môžu byť o využití daných rastlín 
(umenie, hudba, jedlo, priemysel) alebo môžu rozprávať o legendách, 
alebo príbehy, ktoré sa o daných rastlinách rozprávajú (pozri aktivitu 1.2) 

 
Vyučujúci používa PowerPointovú prezentáciu [5] – samostatný súbor. 
 

 
 
 

II. Objavovanie a porozumenie: Diverzita a ekosystém 

2.4. Úvod do práce v teréne (Príprava na prácu v teréne, časť D, stromy) 

   Trvanie: 10 minút 

Vyučujúci uvedie študentov do aktivity pomocou PowerPointovej prezentácie [5] – 
samostatný súbor.  
 
Podklady pre študentov [2] – Morfológia listu,  pozri úlohy a postup práce v teréne 
(Aktivita 2.5. v pracovnom liste) 
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II. Objavovanie a porozumenie: Diverzita a ekosystém 

2.5. Práca v teréne 

 Trvanie: 90 minút 

Úlohy a pracovný postup pre prácu v teréne 
 
V pracovných skupinách pri aktivite v prostredí mimo školy postupujte nasledovne: 
 

• Preštudujte okolité prostredie: 
• Charakterizujte okolité prostredie (prirodzený biotop alebo vysadené 

biotopy, obývané alebo neobývané,…). 
• Robte si poznámky o dopade slnečného žiarenia, umiestnení stavieb, či sú 

rastliny umelo polievané alebo nie… 
• Dané okolité prostredie popisujte s ohľadom na diverzitu. 
• Odmerajte zelené plochy. 

• Preštudujte stromy v okolitom prostredí: 
• Zbierajte údaje o stromoch na vybranom okolitom území. 
• Pozorujte tvar stromov, farbu kôry a listov, charakteristické znaky.  
• Pozbierajte listy a popíšte ich; nie je potrebné pri popise používať odborný 

jazyk, prípadne si môžete pomôcť obrázkom popisujúcim morfológiu 
listov. 

• Urobte si fotografie vybraných stromov v ich prirodzenom prostredí.  
• Nepovinná aktivita: Na identifikáciu stromov použite digitálny systém 

na registráciu druhov (Google), alebo aplikácie iNaturalist. 
 

Poznámky 
• Každá skupina musí popisovať iné územie v okolí školy.  
• Na úspešné zvládnutie úlohy nie je potrebné aby ste poznali odborné názvy 

stromov.  
• Počas aktivity vonku diskutujte aj o možnosti využitia nadobudnutých vedomostí 

vo svojej ďalšej pedagogickej praxi.  
• Naspäť do triedy si prineste zozbierané vzorky listov vybraných stromov. 

 
 
Materiály pre študentov [2] – Obrázok morfológie listu. 
 
Obrázok popisujúci morfológiu listu je možné si vytlačiť, prípadne použiť jeho 
ekvivalent v inom jazyku. 
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http://www.ta3k.sk/bio/index.php?option=com_content&view=article&id=96:list&c
atid=40:rastlinneorgany&Itemid=69 

 
Morfológia je vedný odbor biológie, ktorý sa zaoberá vonkajšou stavbou organizmov. 
Od fyziológie sa odlišuje tým, že skúma tvar a nie funkciu. 
 
(Villee, C.A.2018. Morfológia. Dostupné na: 
https://www.britannica.com/science/morphology-biology#ref48676 ) 
 
 

 

 
  

https://www.britannica.com/science/morphology-biology#ref48676
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II. Objavovanie a porozumenie: Diverzita a ekosystém 

2.6. Spätná väzba po práci v teréne   

  Trvanie: 45 minút 

Vyučujúci vedie aktivitu pomocou PowerPointovej prezentácie [5] – samostatný 
súbor. 
 
Práca v skupinách:  

1. Klasifikujte listy na základe podobných a rozdielnych znakov (použite neodborný 
jazyk a koncept dichotomického kľúča). 

2. Zo zozbieraných listov vytvorte schému podľa vlastného dichotomického kľúča a 
ak čas dovolí, skúste vytvoriť schému podľa dichotomického kľúča inej skupiny 
študentov.  

3. Diskutujte ako môžu aktivity mimo školy napomôcť lepšiemu pochopeniu 
interkulturality vo vyučovaní prírodovedných predmetov. 

a. Ako môžu konkrétne príklady z vonkajšieho prostredia zlepšiť odborné 
vedomosti a rozvinúť odborný jazyk. Aký  vplyv na prácu v skupine majú 
interkultúrne rozdiely medzi študentmi? Aké iné možnosti komunikácie sa 
dajú využiť pri jazykovej bariére medzi študentmi? 

b. Čo sa môžete naučiť pri práci v teréne pre budúcu prax ako budúci 
učitelia? Špeciálny dôraz klaďte na jednotlivé úlohy a nezabudnite 
zohľadňovať kultúrnu rôznorodosť študentov v triede. 

 

Námety na diskusiu v triede. 
1. Popíšte rôzne lokality s ohľadom na biodiverzitu.  
2. Diskutujte, ako môžu aktivity mimo školy napomôcť k lepšiemu pochopeniu 
interkulturality vo vyučovaní prírodovedných predmetov. 

a. Na budovanie vedeckého jazyka, vedomostí a postojov. 
b. Ako môžu prípravy, pedagogický prístup v teréne a úvahy po práci v teréne 

uľahčiť interkultúrne vzdelávanie. 

c. Ako môže používanie vlastných slov a zmyslov uľahčiť učenie 

prírodovedných predmetov v interkultúrnom kontexte. 
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II. Objavovanie a porozumenie: Diverzita a ekosystém 

2.7. Preskúmanie ekosystému (nepovinná aktivita) 

  Trvanie: 60 minút 

Vyučujúci vedie aktivitu pomocou PowerPointovej prezentácie [6] – samostatný súbor. 
 
Práca v skupinách  

1. Vyberte si jeden ekosystém (lokálny biotop), ktorý poznáte, žijete v ňom alebo 
ste v ňom vyrastali.  

2. Diskutujte, kde sa vyskytuje tento ekosystém (biotop). 
3. Diskutujte o výskyte rôznych rastlín v tomto ekosystéme (biotope).  
4. Vyberte si jednu rastlinu a riešte nasledovné úlohy: 

• Nájdite informácie o geografickej polohe (miestach), klimatických podmienkach 

(napr. pobrežie, vnútrozemie, hory,…), podmienkach rastu (biologické faktory), 

ktoré sú typické pre túto vybranú rastlinu. 

• Pokúste sa nájsť, či je táto vybraná rastlina použitá v nejakom symbole, maľbe, 

obrázku, legende, alebo inom príbehu, ktorý pochádza z krajiny (lokality), 

v ktorej žijete alebo ste vyrástli.  

• Pokúste sa nájsť informácie o tom, na aké účely  sa daná rastlina využíva 

(umenie, hudba, potrava, priemysel).  

• Na základe svojich zistení z predchádzajúcich úloh, pripravte si pre ostatných 

študentov v triede prezentáciu, v ktorej odprezentujete nadobudnuté nové 

vedomosti o danej rastline. 

Výsledky diskutujte pred celou triedou. 
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II. Objavovanie a porozumenie: Diverzita a ekosystém 
 
2.8. Príprava modelu ekosystému (nepovinná aktivita) 
 

 

 

 Trvanie: 30 minút 

Vyučujúci vedie aktivitu pomocou PowerPointovej prezentácie [7] – samostatný súbor. 
 
Úloha na skupinovú prácu:  
 
1. Pripravte si pomôcky:  

a. priehľadná sklenená alebo plastová nádoba s objemom minimálne 1 liter, 
b. priehľadný uzáver, 
c. pohár vody, 
d. svetelný zdroj, 
e. jedna alebo viacero rastlín zasadených do zeminy (alebo umiestnených vo vode), 
f. malé bezstavovce (hmyz, dážďovky, pavúky) -  nepovinné, 
g. záznamník údajov s jedným alebo viacerými senzormi (svetlo, kyslík, CO2, vlhkosť, 

pH) – nepovinné. 
 

2. Dajte rastlinu (rastliny) a pohár vody do pripravenej nádoby so zdrojom svetla 
umiestneným mimo pohára s vodou. Máte tak pripravený pokus na sledovanie 
fotosyntézy. 
 
3. Prikryte nádobu uzáverom a nádobu umiestnite do temperovanej miestnosti.  
pripravili ste si malý ekosystém. Odparená voda z pohára sa bude zrážať na uzávere a na 
uzávere sa budú tvoriť kvapky vody, ktoré budú padať naspäť do nádoby na rastlinu ako 
dážď. 
 
4. Nepovinná úloha: K vytvorenému ekosystému môžete pripojiť záznamník údajov a 
merať množstvo O2 a CO2 v závislosti od intenzity svetla, alebo tepla a následného 
meniaceho sa vyparovania vody.   Možných je niekoľko ďalších experimentov súvisiacich 
s rastom rastlín.  Ak do systému umiestnite malé bezstavovce, rozšírite potenciál pre 
pozorovanie interakcií druhov zapojených do potravinového reťazca vášho malého 
ekosystému. 

Výsledky diskutujte pred celou triedou. 

 

III. Ovplyvňovanie a prispievanie: Akčný plán (nepovinná aktivita) 

3.1. Úvod – Prostredie okolo nás (obrátená hodina) 

  Trvanie: 60 minút (domáca úloha) 
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Cieľom tejto úlohy je pripraviť študentov na piaty stupeň “Environmentálneho 
schodiska” (Jelavic, 2014; Jordet, 2000). 
 

Úloha: 
Na začiatok si pozrite video: https://www.youtube.com/watch?v=kHhspf5IfdE  

 
Prečítajte si text uvedený nižšie a odpovedajte na nasledujúce otázky: 

1. Vysvetlite vlastnými slovami, čo znamená “vyučovanie pre trvalo udržateľný 
rozvoj”. 

2. Vysvetlite vlastnými slovami, čo znamená “kompetencie pre trvalo udržateľný 
rozvoj”. 

3. Prečo sú “akčné kompetencie” dôležité? 

4. Prečo môže byť miestna lokalita vhodná pre vzdelávanie o trvalo udržateľnom 
rozvoji?  

 
Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj 
 
Mnohé z environmentálnych, spoločenských a hospodárskych problémov, ktorým dnes 
čelíme, ukazujú, že miestne a národné spoločnosti vstupujú do symbiotickej interakcie s 
globálnym svetovým spoločenstvom. Trvalo udržateľný rozvoj je preto o myslení a o 
konaní na miestnej, národnej a globálnej úrovni. Realizácia trvalo udržateľného rozvoja 
si vyžaduje aktívnu účasť občanov, ktorí majú právomoc konať správne. Na dosiahnutie 
tohto cieľa je nevyhnutné začleniť vzdelávanie o trvalo udržateľnom rozvoji do 
vzdelávacieho systému. 
Odporúčaný text v slovenskom jazyku: 
http://www.globalnevzdelavanie.sk/sites/default/files/pdfs/cvo_ciele_rozvoja_web.pdf 
 
Trvalo udržateľný rozvoj - sociálne, hospodárske a environmentálne hľadiská 
 
V roku 1987 definovala Svetová komisia pre životné prostredie a rozvoj (WCED) s 
predsedom Gro Harlem Brundtlandom termín „trvalo udržateľný rozvoj“ ako „rozvoj, 
ktorý spĺňa súčasné potreby bez toho, aby sa zničili vyhliadky budúcich generácií na 
uspokojenie ich potrieb“ (Brundtland, 1987). ). Trvalo udržateľný rozvoj sa preto zaoberá 
tým, že ľudia, ktorí žijú teraz, by sa mali aj v budúcnosti dostať k uspokojeniu svojich 
potrieb. Aby bol rozvoj trvalo udržateľný, je vždy potrebné zvážiť tri hlavné dimenzie: 
sociálne, ekonomické a environmentálne. Tieto tri dimenzie odrážajú potrebu regulovať 
hospodársky a sociálny rast s ohľadom na životné prostredie. 

https://www.youtube.com/watch?v=kHhspf5IfdE
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Výchova pre trvalo udržateľný rozvoj 
Cieľ zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj, schválený v roku 2000, je siedmym z celkového 
počtu ôsmich cieľov v „Rozvojových cieľoch OSN pre tisícročie“, zameraných na boj proti 
chudobe vo svete. Na zdôraznenie dôležitej úlohy, ktorú môže vzdelávanie zohrávať pri 
dosahovaní trvalo udržateľného rozvoja, bolo desaťročie rokov 2005 - 2014 definované 
ako desaťročie vzdelávania trvalo udržateľného rozvoja OSN. Celkovým cieľom 
desaťročia bolo „integrovať princípy, hodnoty a postupy trvalo udržateľného rozvoja do 
všetkých aspektov vzdelávania a učenia“ (UNESCO, 2005). 
 

 
Nórsko a nórske ministerstvo školstva sa pripojili k desaťročiu vzdelávania v oblasti trvalo 
udržateľného rozvoja OSN, implementáciou vlastnej „Stratégie pre vzdelávanie v oblasti 
trvalo udržateľného rozvoja na roky 2005 - 2010“ s revidovaným vydaním na obdobie 
rokov 2012 – 2015 s názvom:  „Poznanie spoločnej budúcnosti ". Stratégia Nórska v 
oblasti vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj sa zameriava na: 

• Rozvoj zručností detí a mladých ľudí tak, aby mohli prispieť k trvalo udržateľnému 

rozvoju v rôznych oblastiach prírody a spoločnosti. 

• Pomoc školám v tom, aby mali kompetencie a rámce pre vzdelávanie pre trvalo 

udržateľný rozvoj. 

• Stimulovanie rozvoja sieťových a kooperačných vzťahov medzi školami, 

príslušnými agentúrami, mimovládnymi organizáciami (MVO) a výskumnými 

inštitúciami na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. 

• Podporovanie účasti na medzinárodných fórach zameraných na výmenu 

skúseností a na zvyšovanie kvality vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj v 

Nórsku a aj v iných krajinách. 
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Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj súvisí s podporou vyučovania, ktoré môže 
rozvíjať kompetencie žiakov pre udržateľný meniaci sa svet. Celkovým cieľom je 
stimulovať zodpovednosť a aktívnu účasť študentov. 
(…) 
 
Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj 
Je dôležité myslieť na trvalo udržateľný rozvoj ako na dynamický proces a nie na určitý 
cieľ. Svet a spoločnosť sa neustále vyvíjajú a musíme neustále nachádzať nové riešenia a 
prispôsobiť sa zložitým systémom. Preto vyučovanie pre trvalo udržateľný rozvoj nie je 
iba o poskytovaní vedomostí študentom, ale aj o porozumení a oddanosti trvalo 
udržateľnému rozvoju (Schreiner & Sjøberg, 2005). Prostredníctvom výučby môžeme 
zvýšiť povedomie študentov prostredníctvom rozvoja ich vedomostí, zručností a 
postojov, a tým im pomôcť rozvíjať akčné kompetencie pre trvalo udržateľný rozvoj 
(Breiting & Mogensen, 1999; FN-sambandet, 2016; Jegstad & Sinnes, 2013; Jensen & 
Schnack, 1997; Sinnes, 2015). Takéto kompetencie nie sú niečím, čo by sa dalo 
sprostredkovať a preniesť z učiteľa na študenta, ale niečo, čo sa dá rozvíjať 
prostredníctvom rôznorodej, multidisciplinárnej a aktívnej výučby s prvkami výskumu. S 
cieľom motivovať by sa výučba mala rozvíjať pomocou externých zručností, ako aj 
uskutočňovať v prostredí iných vzdelávacích oblastí (miestne prostredie a miestne 
komunity). 
 

 
 
 (Korsager, 2013; Korsager & Scheie 2014) 
 

Vedomosti 
 

•viera v možnosť a 
vlastnú schopnosť 
niečo zmeniť

•nádej a vízia do 
budúcnosti

•motivácia reagovať 
na environmentálne 
otázky

•kritické myslenie

•pochopenie systému

•spolupráca

•komunikácia

•riešenie problémov

•tvorivosť

•podnebie

•energie

•spotreba a zdroje

•konflikt záujmov

•účasť a demokracia

•biodiverzita

•príroda

•zdravie

•nakladanie s 
odpadmi

Vedomosti Zručnosti

Akčné 
kompetencie

Postoje

Kompetencie pre trvolo 
udržateľný rozvoj 
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Niektoré témy sú pre získanie poznatkov o trvalo udržateľnom rozvoji kľúčové. Týkajú sa 
klímy, energie, spotreby a zdrojov, konfliktu záujmov, participácie a demokracie, 
biodiverzity, prírodných oblastí, využívania pôdy, zdravia, odpadu a recyklácie a vodných 
zdrojov. Študenti môžu rozvíjať vedomosti o týchto témach prostredníctvom 
multidisciplinárneho a objavného vyučovania, kde zbierajú a spracovávajú informácie 
rôznymi spôsobmi. Metódy, ktoré študentom poskytujú takéto znalosti, sa môžu líšiť; 
napríklad vyučovanie s kratšími teoretickými prednáškami, vyhľadávanie informácií 
prostredníctvom internetu, čítanie vedeckej literatúry a fundovaných správ. Pre učiteľa 
je dôležité uľahčiť študentom prístup k dobrým a relevantným zdrojom. 
 
Zručnosti 
 
Medzi zručnosti pre trvalo udržateľný rozvoj patrí schopnosť kriticky myslieť, 
argumentovať, spolupracovať, chápať kontexty (porozumenie systému), komunikovať, 
inovovať a tvoriť. Takéto zručnosti môžu študenti získať pomocou práce v skupinách, 
zúčastňovaním sa na diskusiách, diskutovaním o konfliktoch a dilemách a riešením 
problémov lokálnych a globálnych. Práca učiteľa v takýchto situáciách je zameraná 
predovšetkým na stanovenie tém, ktoré môžu byť relevantné a pútavé. Dobré 
východiskové body môžu tvoriť aktuálne témy, o ktorých sa diskutuje v médiách alebo v 
komunite a tiež problémy každodenného života študentov. 
 
Postoje 
 
V záujme trvalo udržateľného rozvoja je dôležité mať vieru a nádej do budúcnosti, ale 
predovšetkým osvojiť si vôľu konať. Takéto postoje sa vytvárajú vtedy, keď študenti 
získajú prehľad o tom, čo musia sami ovplyvniť. Môžu ovplyvňovať a môžu pôsobiť 
pozitívne na svoj vlastný životný štýl, napríklad spotrebiteľskou voľbou, ale aj účasťou na 
demokratických procesoch prostredníctvom zapojenia sa do politickej práce, alebo do 
práce mimovládnych organizácií (MVO) a aktívne plánovať svoju budúcnosť 
prostredníctvom vlastnej kariérnej voľby. Pre učiteľa je dôležité zamerať sa skôr na 
možnosti než iba na výzvy. Vhodným prístupom môže byť diskusia o súčasnom spôsobe 
stravovania  a obliekania, alebo umožnenie študentom navrhnúť miestnym politikom 
alebo podnikateľom riešenie nejakého akútneho problému. 
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III. Ovplyvňovanie a prispievanie: Akčný plán (nepovinná aktivita) 

3.2. Práca v teréne - návrh plánu využitia okolitého prostredia 

  Trvanie: 90 minút 

Vyučujúci vedie aktivitu pomocou PowerPointovej prezentácie [8] – samostatný 
súbor. 

 
Úloha: Navrhni plán využitia prostredia v okolí školy 
 

1. Pouvažujte o využití priestoru v okolí školy. Aké možnosti jeho využitia vidíte s 
ohľadom na vzdelávanie, ekologické využívanie tohto prostredia, vedecké chápanie 
udržateľnosti  a vzťahy v prírode. Zamyslite sa aj na ekologickými, energetickými a 
nutričnými cyklami.    

2. Navrhnite plán využitia prostredia v okolí školy. 

3. Pripravte si prezentáciu, ktorú použijete počas rolovej hry (Aktivita 3.3): 
o Pripravte sa na argumentáciu a obhajovanie svojho návrhu. 
o Diskutujte o možných protiargumentoch, ktoré by mohli byť vznesené proti 

vášmu plánu. 
 

Vhodné materiály: permanentné popisovače a plastové fólie na výrobu máp 

 

 

III. Ovplyvňovanie a prispievanie: Akčný plán (nepovinná aktivita) 

3.3. Rolová hra, prezentácia plánu využitia okolitého prostredia, cieľová skupina: miestna 
samospráva 

 Trvanie: 30 minút 

Vyučujúci vedie aktivitu pomocou PowerPointovej prezentácie [9] – samostatný súbor. 
Vyučujúci počas rolovej hry zastáva rolu miestnej samosprávy. 
 
Úloha: 
Pracujte v rovnakých skupinách ako počas aktivity 3.2. 
Prezentujte svoj návrh využitia prostredia v okolí školy pred miestnou samosprávou. 
Môžete prezentovať aj svoje nákresy. Buďte pripravení svoj návrh podporiť argumentmi a 
odpovedať na otázky od zástupcov miestnej samosprávy. 
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Udelená licencia: CC-BY-NC-SA 4.0.



INTERKULTÚRNE VYUČOVANIE 

PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV V 

PROSTREDÍ MIMO ŠKOLY

Aktivita 1.1: Všeobecný úvod – Čo to je 

interkultúrne vyučovanie prírodovedných 

predmetov v prostredí mimo školy?



Prehľad

• Princípy inklúzie

• Diverzita a superdiverzita

• Interkultúrne vyučovanie

• Prírodovedné predmety a kultúra – prierezové témy

• Vyučovanie prírodovedných predmetov v 

prostredí mimo školy

• Interkultúrne vyučovanie prírodovedných predmetov 

mimo školy
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Inklúzia

Inklúzia je základnou hodnotou a pedagogickým princípom -
demokratickou myšlienkou, že všetci ľudia majú rovnakú
hodnotu.

Každý jednotlivec by mal mať možnosť realizovať svoj vlastný
vzdelávací potenciál bez ohľadu na svoj pôvod.

Všetci ľudia musia mať možnosť byť rovnako podporovaní vo 
výchovno-vzdelávacom procese. 

(Abdallah-Pretceille, 2006; Portera, 2012; Sleeter, 2013) Fotka: Jardar Cyvin
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Fotka: Jardar Cyvin



Cieľ

• Zastaviť diskrimináciu a podporovať všetkých 

jednotlivcov bez ohľadu na ich sociálne zázemie.

Diskusia: Ako je to v tvojej krajine?

• Poznáte tieto hodnoty vo vašej krajine?

• Ako sa prejavuje podpora sociálnej inklúzie v školskom prostredí?
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• … aby sme sa vyrovnali s inklúziou ako ideológiou:

• vyžaduje si to, aby vzdelávacie oblasti rozvíjali rovnosť medzi

žiakmi a ich schopnosť rozvíjať vzťahy medzi sebou.

• … tento prístup zahŕňa aj rozmanitosť myšlienok a činov, 

rešpektovanie etnicity, náboženstva, záujmov, pohlavia, skúseností,

atď.

Ako je chápná rozmanitosť vo vašej krajine?

Diverzita
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Superdiverzita/ Trans-kultúra
Jedinec v rôznych krajinách

• Sme aj naďalej súčasťou rôznych kultúr, v ktorých sme vyrastali.

• Integrujeme rôzne kultúrne praktiky, pretože sa pohybujeme medzi rôznymi

realitami, ktoré majú s rôzne (sociálne) kódy, očakávania, jazyky

komunikácie.

• Dôležité je poznať rôzne «sociálne kódy» a používať ich v rôznych

oblastiach - multikultúrne kompetencie - vplyv na rozvoj osobnej identity.

• Ľudia sa musia zaoberať rôznorodosťou názorov/praktík/diskurzov.

(Vertovec, 2007)

• To všetko sa deje v interakcii s priateľmi, rodinou,

inými študentmi a v interakcii

so vzdelávacími inštitúciami.
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Fotka: Jardar Cyvin

INTERKULTÚRNE VYUČOVANIE PRÍRODOVEDNÝCH 

PREDMETOV MIMO ŠKOLY



Diverzita (rozmanitosť) ako zdroj

Vizualizujte rozdiely ako
bohatstvo:

- rozdiely sa zdajú byť
pozitívom,

- rozmanitosť funguje ako
východiskový bod (základný
princíp) pre všetky aktivity v 
škole,

- učitelia by sa mali zamerať
na to, aby bola výučba vhodná
pre všetkých študentov.
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Interkulturalita

Máme niečo spoločné

Máme niečo rozdielne

Rozprávajme o tom, diskutujme, pýtajme sa.

Zaujímavé vyučovanie!

Kultúra A Kultúra B
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Interkultúrne vyučovanie

• Rozprávajte sa o kultúrnych rozdieloch ako aj 

o podobnostiach.

• Vymedzte si priestor a čas, aby ste sa navzájom 

spoznali (učitelia – študenti).

• Zamerajte sa na vzťahy medzi ľuďmi a rôznymi 

skupinami, tak aby ste im porozumeli.

https://unsplash.com
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Interkultúrne vyučovanie prírodovedných predmetov

… vytvárajte priestor na diskusiu o rôznych spôsoboch, 

ktorými je veda prítomná v rôznych kultúrach, napr. v 

stravovaní, vnímaní prírody a zvierat, na festivaloch, v 

obliekaní sa atď.

https://unsplash.com
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Interkultúrne vyučovanie prírodovedných predmetov

• ... je o prispôsobení sa „medzikultúrnemu“ mysleniu v rámci

našich tried,

• … je vyzýva na preskúmanie vedeckých úvah

rôznych študentov (jednotlivcov) v triede,

• ... iniciuje dialóg medzi komunitou študentov tak, aby všetci

participovali rovnako - akademicky, sociálne a kultúrne,

• … vytvára priestor na diskusiu o rôznych spôsoboch, 

ktorými je veda prítomná v rôznych kultúrach, 

napr. v stravovaní, vnímaní prírody a zvierat, na

festivaloch, v oblečení atď.
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Veda ako kultúra je

- špecifickým spôsobom myslenia,

- špecifickým spôsobom komunikácie,

- špecifickým spôsobom porozumenia a pochopenia 

sveta,

- predstaviteľkou hodnôt a ideí.

Spätná väzba
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Kultúra ako prierezová téma

• “Učenie je ako kultúrny prenos alebo získavanie 

kultúry.” (Aikenhead 1996)

• Vyučujúci može pomôcť študentovi prekročiť hranicu.
(Aikenhead, 2000; Sjøberg, 2009)

Domov

Školské prostredie

https://pixabay.com/no/runner-stickman-tegneserie-309053/
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Zaujímavé myšlienky…

Otvorenosť a rešpekt:

Napríklad: Existujú aj iné názory na evolúciu ako je vedecký názor.

- Diskutujte o rozdieloch medzi názormi.

- Upozornite študentov na to, aby rozoznávali výhody a nevýhody 
vo vedeckých názoroch alebo vedeckých spôsoboch myslenia.

- Vyhnite sa stereotypom (predsudkom).
Cyvin & Febri, 2017

Je možné mať viac ako jeden pohľad, napríklad: vedecký názor a 
náboženský názor na pôvod ľudskej bytosti.
Sjøberg, 2009
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Rečová bariéra

• Jazyk vo vede je špecifický, je charakterizovaný
abstrakciou a technikou vyjadrovania.

• Okrem toho niektoré slová (napr. sila, energia, práca, 
teplo) majú iný význam vo vedeckom jazyku a iný
význam v bežnom jazyku. To samo osebe môže
spôsobiť problémy pri „prekračovaní hraníc“ medzi 
vedou a kultúrou.

• Okrem toho nedostatok jazykových kompetencií
študentov môže vo všeobecnosti obmedziť chápanie
vedeckých pojmov.
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Príklady niektorých stratégií na zvládnutie jazykovej bariéry

• Učiteľ si musí byť mimoriadne vedomý potreby
vysvetliť význam vedeckej terminológie a princípov
formulovania vedeckých tvrdení. (Znamená to "naučiť
sa nový jazyk").

• Použitie „metarozprávania“ - diskusia o 
vedeckých pojmoch.

• Využívanie vyučovania založeného na dialógu.

• Vyvinutie nástrojov, ktoré pomôžu študentom učiť sa 
jazyk a koncepty.

• Rozsiahle využívať konkrétne artefakty.
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Vyučovanie mimo školy:

• ... je vyučovanie prírodovedných predmetov prostredníctvom

aktivít, ktoré sa konajú mimo školy (formálne alebo

neformálne)...

• Príklady takýchto aktivít sú napr. navštevy zoologickej záhrady, 

múzea, planetária, využívanie internetu a televízie na

sledovanie vedeckých programov, spoznávanie vedeckých faktov v 

prírode (kempovanie, terénna práca, výskum, pozorovanie

prírodných javov atď.).

• (Léonie, 2014, p. 120-21)

Používate metódu vyučovania prírodovedných predmetov v 

prostredí mimo školy vo vašej krajine?
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Interkultúrne 

vyučovanie 

prírodovedných 

predmetov mimo 

školy:

Interkulturalita

Vyučovanie 
prírodovedných 
predmetov

Vyučovanie 
mimo školy
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Interkultúrne vyučovanie prírodovedných predmetov v 

prostredí mimo školy

• … zabezpečí, aby žiaci sledovali a zažili vedecké javy v 
prírodnom prostredí,

• … podporuje ich komunikačné zručnosti žiakov, ktorí
svoje pozorovania opisujú v rámci skupinovej práce alebo v 
frontálne v triede,

• … poskytuje žiakom osobné skúsenosti s vedeckými princípmi
existujúcimi v prírode; napríklad môžu cítiť kôru, vôňu a dotýkať sa
stromu, namiesto toho, aby sa dívali na obrázok stromu v 
učebniciach,

• … motivuje k medzikultúrnemu dialógu, výmene myšlienok, 
myšlienkových procesov, vedeckých skúseností medzi žiakmi s rôznym 
zázemím a z rôzneho kultúrneho prostredia,

• ... pomôže žiakom stať sa kritickými, uvedomelými a flexibilnými, 
aby diskutovali o svojich vlastných názoroch a 
vnímali iné perspektívy pri pohľade na podobné vedecké postupy.
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INTERCULTURAL SCIENCE LEARNING 

OUTSIDE OF SCHOOL

Activity 2.1: Introduction to Diversity and 

Taxonomy



Ecology and the species

• An example from Arctic – Spitsbergen 
2000 km north of Prague, still 1200 km to the North Pole 

• Terrestrial ecology

• Abiotic + biotic factors 

• «Simple» food chains on land (terrestrial)

• Few species (compared to i.e. tropical regions, or the ocean
• Extremely few mammals

• Extremely few rodents

• Extremely few predators

• Few birds

• No amphibians or snakes

• Few invertebrates in general

• Few insects

• High numbers of specific species – i.e. cliff birds

• Consequence:  Relatively easy to observe connections 

and interpret coherence

INTERCULTURAL SCIENCE LEARNING OUTSIDE OF 

SCHOOL
|  27
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Photos: Jardar Cyvin
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Taxonomy

• Naming and classifying organisms

• Part of the biological systematics (the phylogeny, evolution 

is added) 

• WHY? 

TASK: 1 minute think, 1 minute discuss with the person next to 

you)
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Why taxonomy

• Create order (not chaos)

• Common concepts and naming (nomenclature)

• Practical (culture and nature)

• Pedagogical

• Scientific (books, conversation)
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How to sort and classify ? 

What is a dichotomous key?

• Goal: Put names on unknown species or objects

• Use:  Characteristics and a key

• The term dichotomous means “divided into two parts”; 
thus, at each stage of a dichotomous key, only two choices 
are presented. Each choice leads to another alternative 
until the organism or object is identified.

• Example: Fruits

• With stone or without stone

• Skin thicker or thinner than 1 mm

• Colour yellow/orange or not
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INTERCULTURAL SCIENCE LEARNING 

OUTSIDE OF SCHOOL

Activity 2.2: Modelling Diversity



Overview:

• Aim

• Handout – cards with bolts and nuts

• The task – making a dichotomous key

• The system of dichotomous keys and hierarchical 

thinking

INTERCULTURAL SCIENCE LEARNING OUTSIDE OF 

SCHOOL |  35



Aim

• Be able to use a dichotomous biological key to 

determine correct species

• Be able to build up your own key; first by modelling 

some well known non-biological parts; candy, 

nuts/bolts, nails etc.

• Be able to use knowledge about dichotomous keys 

pedagogically in teaching about species diversity
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Objects available 

- Nuts and bolts 
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The task with nuts and bolts is rewritten from 
Watson & Miller, T. 2009.
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Handout cards
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Identification sheet for nuts and bolts

Your name: 

Instruction: Use the dichotomous key to identify each piece of nuts and bolts that was handed out, 
and write the correct name on each picture.

(Answer key: 1.Wing nut; 2.Square nut; 3. Hex nut; 4. Flathead wood screw;  5. Ovalhead machine screw; 6. Roundhead wood 
screw; 7. Roundhead machine screw; 8. Hexhead machine screw.)



Pair and group work

• Duration: 30 minutes
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Task
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1. In pairs: Construct a dichotomous key based on 

available nuts and bolts/cards of nuts and bolts

2. Exchange your key with another pair of students

3. In pairs: Use the dichotomous key designed by another 

student group, to classify your nuts and bolts

4. Discuss your experiences with the other group 
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Modelling a key with nuts and bolts

What is this?

INTERCULTURAL SCIENCE LEARNING OUTSIDE OF 
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(Rewritten from Watson and Miller, 2009.) Photos: Jardar Cyvin

Use the key to 
identify

Identification sheet for nuts and bolts

Your name: 

Instruction: Use the dichotomous key to identify each piece of nuts and bolts that was handed out, 
and write the correct name on each picture.

(Answer key: 1.Wing nut; 2.Square nut; 3. Hex nut; 4. Flathead wood 
screw;  5. Ovalhead machine screw; 6. Roundhead wood screw; 7. 
Roundhead machine screw; 8. Hexhead machine screw.)



Optimal answer key
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( Rewritten from Watson and Miller, 2009.)
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Dichotomous key,
Instructions:
Start with number 1 for 
the object you want to 
identify. Read the a and 
b alternative. Select 
the one that is 
matching your bolt or 
nut best, then move on 
to next step. Continue 
until you have 
identified your nut or 
bolt. Write your answer 
the identification 
sheet.

Photos: Jardar Cyvin

Dichotomous key for nuts and bolts
Start with number 1 for the object you want to identify. Read the “a” and “b” 
alternatives. Select the one that is matching your bolt or nut best, then move on to 
the next step. Continue until you have identified your nut or bolt. Write your answer 
on the identification sheet.

1 a Item with a hole ………………………………………….. Go to 2
b Item without hole ……………………………............. Go to 4

2 a Item has wings …………………………………………….. Wing nut
b Item without wings ……………………………………… Go to 3

3 a Item four-sided ……………………………………………. Square nut
b Item six-sided ………………………………………………. Hex nut

4 a Item has threading & a pointed tip ……….……. . Go to 5
b Item has threading & without pointed tip …… Go to 6

5 a Item has flat head………………………………………… Flathead wood screw
b Item has round head ……………………………………. Roundhead wood screw

6 a Item has a six-sided head …………………………….. Hexhead machine screw
b Item has not a six-sided head ………………………. Go to 7

7 a Item has round head ……………………………………. Roundhead machine screw
b Item has oval head ……..……………………………….. Hexhead machine screw

(Answer key: 1.Wing nut; 2.Square nut; 3. Hex 
nut; 4. Flathead wood screw;  5. Ovalhead
machine screw; 6. Roundhead wood screw; 7. 
Roundhead machine screw; 8. Hexhead machine 
screw.)

Identification sheet for nuts and bolts

Your name: 

Instruction: Use the dichotomous key to 
identify each piece of nuts and bolts that 
was handed out, 
and write the correct name on each picture.



Tree ID app

• Eg. British tree identification

•

INTERCULTURAL SCIENCE LEARNING OUTSIDE OF 

SCHOOL |  43

https://www.woodlandtrust.org.uk/visiting-
woods/trees-woods-and-wildlife/british-
trees/identify-trees-with-our-tree-id-app/



A perfect scientific key vs. pedagogical key

• A pedagogical key could be very simple, or more 

advanced, but in any case – not complete, or contains 

all concepts and names perfectly

• A complete scientific key for a taxonomic group and 

an area, aims to be complete, in order to determine 

all individuals found to correct specie (or other 

taxonomic level as family).
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Activity 2.3: Collecting pre-knowledge

Activity 2.4: Introduction to fieldwork

Activity 2.5: Fieldwork

Activity 2.6: Summary/Reflections after fieldwork



Overview:

• Aim

• Collecting pre-knowledge

• Introducing the field work

• Handout – Leaves morphology

• Fieldwork

• After fieldwork
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Aim

• “Warming up”

• Building awareness about biodiversity

• Building awareness about cultural aspect
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Collecting Pre-knowledge about trees

Share in group:

• Your knowledge about trees and leaves, terminologies 
to categorize trees, leaves and seeds based on your 
background and language. Use the information you 
have collected during the homework (Activity 1.2).

• Present the PowerPoint presentation you have made for the 
homework Activity 1.2. :

• Tell about the tree species, display pictures, explain growth site and 
prevalence

• Discuss what distinguishes the specific tree species from the other 
species and why

INTERCULTURAL SCIENCE LEARNING OUTSIDE OF 

SCHOOL |  50

Then share in the class 



• Share in group:

• Narratives (if any) about the trees in the area/ county you 

come from or have grown up in: e.g. 

What people use these kinds of trees for 

(handcraft/art/music/survival/food/industry etc.)? 

Any legend about the trees? 

Use the information you have collected during the homework 

(Activity 1.2).
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Collecting Pre-knowledge about trees: Narratives

Then share in the class 



Field work: Trees
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http://blogs.henrico.k12.va.us/21/files/2016/03/Selden.jpg (Creative commons)



Think-Pair-Share:

What do you know about the leaves morphology?
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Based on your background and language:

Do you have concepts / terminologies (everyday 

language / scientific concepts) to categorize 

leaves? Which?



Handout - Common leaf morphology -
a sample of leaf morphology characteristics
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Lay-out: Jardar Cyvin
Pictograms: https://commons.wikimedia.org/wiki/Leaf_morphology

https://commons.wikimedia.org/wiki/Leaf_morphology


Handout - Morphology
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(Ville, C.A. n.d. Retrieved from: https://www.britannica.com/science/morphology-biology )

“Morphology, in biology, the study of the size, shape, and structure 
of animals, plants, and microorganisms and of the relationships of 
their constituent parts. The term refers to the general aspects of biological 
form and arrangement of the parts of a plant or an animal. The 
term anatomy also refers to the study of biological structure but usually 
suggests study of the details of either gross or microscopic structure. In 
practice, however, the two terms are used almost synonymously.

Typically, morphology is contrasted with physiology, which deals with studies 
of the functions of organisms and their parts; function and structure are so 
closely interrelated, however, that their separation is somewhat artificial.”

https://www.britannica.com/science/morphology-biology


Field work: Trees (group work)

• Your area in general:
• Characterize your area (natural habitat or planted habitats, inhabited 

or uninhabited,…) 

• Take notes on sun direction, building placement (to account for shadow), 
whether the plants were watered or not

• Describe your area with regard to diversity

• Measure green areas

• Trees in your area:
• Collect data about trees in your designated area

• Observe shape, colour and characteristic traits of trees

• Collect the leaves, categorize and describe them. 
Use your own words and senses, but you can use «leave morphology» 
handout as support if necessary

• Take pictures of your area and the species you find

• Optional: Use a digital system for registration of species, e.g. 
Google site, or a smartphone App like iNaturalist, British tree 
identification
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Field work (cont.)

Remarks:

• Each group should study a specific area 

• You don’t have to know the name of the tree species 

to be able to accomplish the tasks

• As you work outside, it is desirable to discuss how to 

transfer the knowledge you get into knowledge for 

teaching

• Remember to bring leave samples back to the 

classroom
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Field work (cont.)

• Duration: 90 minutes
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After field work, Activity 2.6

Task, Group Work: 

• Construct a dichotomous key based on your collected leaves 
(if time allows; Use the dichotomous key designed by another student 
group, to classify your collected leaves)

• Reflect on how out of school activities can promote intercultural 
understanding in science education, e.g.
• How concretes from outdoor can help you to develop scientific 

language/knowledge of scientific concepts. Impact of cultural difference 
between students? How all senses can be utilized, if language barriers 
appear

• What could be learnt from the fieldwork activity, regarding being a future 
teacher. Special emphasis on the different phases (preparation tasks, 
fieldwork tasks, summary tasks – and how they were or can be performed) 
and emphasis on diversity of students.
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After field work, Activity 2.6

Plenary: Share with the whole class. 
Possible orientations/focuses:

• Characterize the different areas with regard to diversity (each 
group present their area)

• Reflections on how the how out of school activities can promote 
intercultural understanding in science education, e.g.:

• On the role of concretes/artefacts in building scientific 
language/knowledge

• How the preparations, pedagogical approach during fieldwork and 
reflections after fieldwork can facilitate intercultural learning

• How the use of own words and senses can facilitate learning of science 
content in intercultural context
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Activity 2.7: 

Exploring an ecosystem 



Task (group work)
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1. Based on the geographical diversity in your group, select one ecosystem or local 

biotop, typical for one or more of your geographical areas. 

2. Discuss where in the world you find this kind of ecosystem.

3. Discuss different types of plants that will endure. Choose one of these plants and 

visualize it in the following way:

A. Find information on its geographic location(s), climate conditions (e.g. coast, 

inland, mountain,…), growth conditions (biological knowledge)

B. Try to find out if this plant is used in any symbols, paintings, pictures, mysteries, 

legends and/or stories in the area or country you come from or have grown up 

in (cultural knowledge) 

C. Find information on what people use these kind of plant for 

(handcraft/art/music/survival/food/industry etc.) (economic importance)

4. Make a presentation of your plant for the class, based on 

your answers to A, B and C above.



Juniperus communis (Juniper)
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Distribution map of Juniperus communis

Ecosystem: Cultural landscapes 



Biological knowledge
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Juniperus communis
Family: Cupressaceae, Genus: Juniperus
Species: Juniperus communis L. 
English: Common juniper

Climate/growth conditions:
-coast, inland and mountains
-a variety of conditions!

https://commons.wikimedia.org/wiki/Juniperus_communis


Cultural knowledge
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«Tree of the county», Sogn- og Fjordane, Norway
The tree «must have been biological, cultural
and/or economic important for a long time»

Wood and leaves
Local people in Lahaul Valley, India, present 
juniper leaves to their deities as a folk 
tradition. It is also useful as a folk remedy for 
pains and aches as well as epilepsy and 
asthma. They are reported to collect large 
amounts of juniper leaves and wood for 
building and religious purposes

Ethnic and herbal use
- diabetes, female contraceptive, 

asthma, speed chilsbirth
- saining rites, the smoke of 

burning juniper is used to 
cleanse, bless, and protect the 
household and its inhabitants

- Juniper ash is considered to be 
one of the main sources of 
calcium for the Navajo people, 
USA

Fisletut
gaor inn å ut
me sprakanaole i røvi
(Norwegian rhyme)

https://en.wikipedia.org/wiki/Epilepsy
https://en.wikipedia.org/wiki/Asthma


Economic importance - Uses
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Spices

Timber/handicrafts

Culinary use
-the primary flavoring in gin
-Juniper berry sauce is often a popular 
flavoring choice for meat dishes

Antioxidants
antimicrobial 
activity

Essential oils
alpha pinene, cadinene, 
camphene and terpineol

Ornamental use

Wood/Timber/handicrafts
Bonsai



Task (group work)
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1. Based on the geographical diversity in your group, select one ecosystem or local 

biotop, typical for one or more of your geographical areas. 

2. Discuss where in the world you find this kind of ecosystem.

3. Discuss different types of plants that will endure. Choose one of these plants and 

visualize it in the following way:

A. Find information on its geographic location(s), climate conditions (e.g. coast, 

inland, mountain,…), growth conditions (biological knowledge)

B. Try to find out if this plant is used in any symbols, paintings, pictures, mysteries, 

legends and/or stories in the area or country you come from or have grown up 

in (cultural knowledge) 

C. Find information on what people use these kind of plant for 

(handcraft/art/music/survival/food/industry etc.) (economic importance)

4. Make a presentation of your plant for the class, based on 

your answers to A, B and C above.
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Activity 2.8: Building a model of an ecosystem  (optional)



Overview:

• Aim

• Task

• Equipment needed

• Templates (examples) for data collection
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Aim

• Demonstrate what is needed to run a small ecosystem

• Introduce simple data logging technology to measure 

abiotic factors

• Follow the ecosystem over time, and make recordings, 

analogue or digital
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Equipment needed
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• A transparent glass or plexiglass container of minimum 1 litre (jam 

glass, goldfish bowl, aquarium, terrarium or similar)

• A transparent lid (plastic film, plastic bag, glass/plexiglass  plate)

• A cup of water

• A light source 

• One or more green plant(s) in some soil (or OPTIONAL just in water)

• Some small invertebrates (insects, earthworms, spiders, sow bugs etc.) -

OPTIONAL

• Data logger with one or more sensors (light, oxygen, CO2, moisture, pH) 

- OPTIONAL
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Pair and group work

• Duration: 30 minutes
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Task
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• Put the plant(s) and a cup of water in the glass container, with 

a light source outside the glass. Now you have the most 

essential components to start photosynthesis.

• Cover the glass container with the lid or transparent plastic and 

place it in a tempered room. You now have a small ecosystem, 

which for a while will keep going. Evaporation from the water 

cup and the plants will produce drops of water under the 

plastic, inside the container, and after a while, it will drip back 

to the plant(s) (primitive rain) 
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Task (optional)
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Connect data logger sensors to the ecosystem. I.e.CO2, O2, 

light intensity, moisture, temperature 

• Record variations in CO2, O2 for example related to light 

intensity, or evaporation (amount of water under the lid) related 

to temperature.

• Several other experiments related to the growth of the plants are 

possible, and if you introduce some invertebrates, you expand 

the potential for observing interactions of the species involved in 

the food chain of your small ecosystem 
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Handout - template data collection (analogue)

|  80

Week 1 * Week 2 Week 3 Week 4

Temperature

Water under the lid
(dripping, some 
water, no water)

Plants – condition
(good – adequate –
bad)

Light 
(natural/artificial, 
length of day/night)

* The interval of recording can be changed or expanded due to the size of the project
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Handout - template data collection (digital)
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Sample 1 * Sample 2 Sample 3 Sample 4 Sample n

Temperature

Water under the lid
(dripping, some 
water, no water)

Moisture (rel. %)

Light (lux)

CO2

O2

* The interval of recording can be changed or expanded due to the size of the project
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Activity 3.2.: Land use  -

Develop a plan for land use of an area nearby 

your school
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Duration: 90 min



Examples of analogue thematic maps made by primary and lower 

secondary school students (Cyvin, 2013b)
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Thematic map: Nest boxes. 4 different layers.
Scale and vegetation map: Upper right corner
Names and type of nest boxes: Down left corner
Topographic information: Down right corner
Legend: Upper left corner. 

Final thematic map with 4 layers.
Be aware of the “X” in upper left corner. 
This is a mark to fit the layers together.
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Examples of digital thematic maps made by primary and 

lower secondary school students (Cyvin, 2013a)
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Topographic map image 
reproduced by the kind permission 
of Garmin.

Topographic map with nest 

boxes (blue tit, starling and wagtail)

• (and a anthill = “maurtue”)
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Make a land use plan (group work)
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1. Use the pictures from the park in combination with Google Maps and 

Google Street View to get a knowledge base of the topographic park area

2. Write down interests of the different user groups of the park area:

• Contractors/real estate companies

• Employees nearby

• Municipality authorities

• Nature conserve authorities  (including biologists)

• Public / Neighbours

• Children/ Students

• Road authorities

• Biology and wildlife protecting organizations (volunteers)
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3. Make a priority list of what you think is the most important use

4. Make a map with 2 layers showing:

the topography 

themes that is important for your planned land use

5. Make one new layer showing the most important threat to your planned 

use

6. Make a map legend and a short explanation to your map

7. Prepare argumentations for your plan of land use

8. Discuss possible counter arguments that might oppose your plan
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Based on your role:
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Activity 3.3.: Role play, 

presentation of land-use plan, 

target group: local municipality
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Role play
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• Work in the same group 

as in activity 3.2

• Present the idea of your 

land-use plan to the municipality 

• Give arguments for your plan and answer 

questions from the municipality staff 

(be prepared to answer possible counter 

arguments that might oppose your plan).

https://cnho.files.wordpress.com/2011/02/debate.gif
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