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AKO SPOLOČNOSŤ VYUŽÍVA A ZNEUŽÍVA 
ZVIERATÁ  

VZDELÁVACÍ SCENÁR 3R  

Autor(i) 

Ismail Ali Gago a Jonathan González Viñas 

Zhrnutie 

V tomto učebnom scenári si študenti uvedomia rôzne spôsoby, akými sa zvieratá „využívajú 
a zneužívajú“ v našich spoločnostiach. Príklady zahŕňajú využitie zvierat na výrobu potravín 
a odevov, na náboženské a kultúrne tradície, na zábavu, pri terapii zvieratami atď. Cieľom 
tohto kurzu je, aby si študenti obohatili svoje vedomosti a precvičili si rôzne vzdelávacie 
zručnosti. 

Kľúčové prvky 

Kľúčové prvky Návrhy 

Predmet biológia, matematika, vedecká kultúra, etika, environmentalistika  

Téma Dobré životné podmienky zvierat – Zvieratá v spoločnosti  

Vek študentov 15-17 rokov 

Čas na prípravu Odhadovaný čas, ktorý tvorcovia tohto vzdelávacieho scenára 
vyčlenili na prípravu učiteľov, sú 2 týždne. 

Čas na 
výučbu/vyučovanie 

Odhadovaný čas na použitie tohto vzdelávacieho scenára v triede 
je päť vyučovacích hodín po 55 minút. Tento vzdelávací scenár 
možno realizovať pomocou metódy projektového vyučovania.  

Online učebný 
materiál 

• Dokumenty Google (https://www.google.com/docs/about/) 

• Virtuálne triedy  

• Využívajúce Moodle (https://moodle.org/) 

• Cloudové úložiská (Google Drive, OneDrive, ownCloud)  

• Padlet 

• Tabuľkové procesory 

• Textové procesory 

• Autorské nástroje (eXelearning: https://exelearning.net/en/) 

• Prezentačné nástroje 

Offline učebný 
materiál 

laptopy, mobilné telefóny, tablety, projektory 

Použité zdroje Nevyhnutnou súčasťou tejto lekcie je, aby sa študenti oboznámili s 
metódami prieskumu. Z tohto dôvodu, používanie online 
nástrojov a formulárov poskytuje otázky, ktoré môžu učitelia 
použiť na uskutočnenie prieskumu o využívaní zvierat. Príkladmi 
takýchto nástrojov sú: 

 

• Formuláre Google: https://www.google.com/forms/about/  

https://www.google.com/docs/about/
https://moodle.org/
https://exelearning.net/en/
https://www.google.com/forms/about/
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Kľúčové prvky Návrhy 

• EU Survey: https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome  

• Survey Monkey: https://www.surveymonkey.com/  

Na uskutočnenie prieskumu môžu učitelia použiť otázky uvedené v 
prílohe 1. 

Iné zdroje: 

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín 

https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2 

Spotrebiteľské návyky EÚ týkajúce sa produktov rybolovu a 
akvakultúry 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-
0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1 (online pdf) 

Bezpečnosť potravín v EÚ 

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publication
s/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf 
(online pdf) 

Postoj študentov k dobrým životným podmienkam a právam 
zvierat v Európe a Ázii 

https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Att
itudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia 

Postoj občanov EÚ k dobrým životným podmienkam zvierat 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096 

Postoj Európanov k dobrým životným podmienkam zvierat 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-
ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en 

Správa o domácich zvieratách 2015 

http://petreport.petsathome.com/  

Trvalo udržateľný lov a Natura 2000 

https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/
hunting.pdf  

Creative Value Rubric (pozrite si odkaz na Disk Google) 

https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMU
AyCTM6491YYGw 

 

 

Licencie 

© Európska únia, 2020 

 Attribution CC BY 4.0 

https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome
https://www.surveymonkey.com/
https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en
http://petreport.petsathome.com/
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
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Politika Komisie v oblasti opätovného použitia sa vykonáva rozhodnutím Komisie 
2011/833/EÚ z 12. decembra 2011 o opätovnom použití dokumentov Komisie (Ú. v. EÚ L 
330, 14.12.2011, s. 39 – 
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj). 

Ak nie je uvedené inak, opätovné použitie tohto dokumentu je povolené na základe licencie 
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). To znamená, že opätovné použitie je 
povolené za predpokladu, že je správne uvedený autor a sú uvedené všetky zmeny. 
 

Na akékoľvek použitie alebo reprodukciu prvkov, ktoré nie sú vo vlastníctve EÚ, môže byť 
potrebné žiadať o povolenie priamo príslušných držiteľov práv. 
 

Cieľ lekcie 

• Identifikovať bežné využitie zvierat v našej spoločnosti. 

• Zozbierať rôzne názory medzi študentmi. 

• Rozvinúť si kritické myslenie na túto tému. 

Trendy 

• Projektové vyučovanie 

• Kolaboratívne vyučovanie 

• Prevrátená trieda 

• Vyučovanie predmetov STEM  

• Vyučovanie vonku 

• Mobilné vyučovanie 

• Vyučovanie s využitím otvorených zdrojov 

• BYOD (Prineste si vlastné zariadenie) 

• Vyučovanie pomocou sociálnych médií  

• Učebné materiály 

• Partnerské vzdelávanie 

Zručnosti 21. storočia 

• Kreativita a inovácia 

• Kritické myslenie a riešenie problémov 

• Komunikácia 

• Spolupráca 

• Gramotnosť v IKT (informačných a komunikačných technológiách)  

• Sociálne a medzikultúrne zručnosti 

Plán lekcie 

Názov 
činnosti 

Postup Čas 

Prieskum Učitelia predstavia a vysvetlia cieľ prieskumu. 

 

55’ 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Názov 
činnosti 

Postup Čas 

Môžu sa rozhodnúť použiť otázky uvedené v prílohe 1 a buď vytvoriť 
prieskum pomocou EU Survey, formulárov Google alebo 
akéhokoľvek iného nástroja, alebo prieskum vytlačiť a rozdať.  
 

Učitelia môžu skopírovať otázky uvedené v tomto formulári 
(nachádzajú sa aj v prílohe 1): 

https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTc
KPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit 

Výsledky a 
rozdelenie 
do skupín 

Po realizácii prieskumov učitelia prezentujú výsledky a vysvetlia 
rôzne úlohy a rozdelenie študentov do skupín v jednotlivých 
kľúčových oblastiach v aktivitách, ktoré budú nasledovať. Témy, o 
ktorých sa bude diskutovať, sú využitie zvierat ako domácich 
miláčikov, na zábavu, na potravu, využitie zvierat pri hľadaní 
environmentálnych riešení a využitie zvierat v náboženských a 
kultúrnych tradíciách (15´). 
Študenti budú rozdelení do skupín po štyroch alebo piatich (záleží 
od celkového počtu študentov) a každý z nich bude mať inú úlohu. 

Sú to nasledujúce úlohy: 

• Vedenie študijného denníka: vybraný študent je zodpovedný 
za zapisovanie poznámok, fotografovanie alebo tvorbu videí a 
zaznamenávanie činnosti (v dokumentoch Google, textovom 
editore alebo blogoch). Bude tiež zástupcom skupiny. V 
posledných piatich až desiatich minútach vyučovacej hodiny by 
mal položiť spolužiakom tieto otázky: 

o Čo si urobil? 

o Aké nástroje si použil? 

o S akými problémami si sa stretol? 

o Koľko času si nad tým strávil? 

• Prezentujúci: vybraný študent je zodpovedný za záverečnú 
prezentáciu skupiny. Všetci študenti v skupine musia prispieť a 
prezentujúci zozbiera všetky materiály a urobí záverečnú 
prezentáciu skupiny  

• Vyšetrovateľ: vybraný študent je zodpovedný za informačné 
zdroje, licencie a autorské práva. 

• Vyhľadávač na mape: vybraný študent použije mapu (či už 
digitálnu alebo nie, pokiaľ má štítky alebo možnosť pripnúť 
polohu) a umiestni na ňu miesta, kde boli informácie nájdené, 
čím prepojí mapu so zdrojmi použitými na vyučovaní. Študenti 
sa rozhodnú, akú úlohu bude mať každý z nich a potom rozdelia 
vyšetrovaciu prácu (10´). 

Keď študenti skončia, začnú s vyšetrovaním (85´). 

110’ 

Skupinová 
úloha 

 

Keď študenti ukončia prieskum na zadanú tému, prípravu študijného 
denníka (15´) a diskusiu o ňom (15´), zamerajú sa na prípravu 
prezentácie a mapy, o ktorú sa podelia s hlavnou skupinou (25 '). 

55’ 

Hlavná 
skupina 

Jednotlivé skupiny si navzájom predvedú svoje prezentácie a závery 
(15´). 

55’ 

https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
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Názov 
činnosti 

Postup Čas 

V hlavnej skupine nasleduje debata o rôznych témach a študenti 
vyvodia závery , ktoré budú zverejnené (20´). 

Ľudia vybraní do jednotlivých úloh a s rôznou zodpovednosťou sa 
zoskupia, aby vytvorili spoločný študijný denník, prezentáciu 
a označenie miest na mape a zabezpečili rešpektovanie zdrojov a 
autorských práv (10´). 
Študenti opäť uskutočnia prieskum a porovnajú výsledky s prvým 
prieskumom (10´). 

Hodnotenie 

Ako príklad uvádzame obrázok pomôcky, ktorú môžu učitelia použiť na hodnotenie svojich 
študentov: 

Kvalita informácií Žiadna 
odpoveď 
(0 bodov) 

Informácie majú 
málo alebo 
nemajú vôbec nič 
spoločné s 
položenými 
otázkami 
(1 point) 

Informácie 
poskytujú a 
odpovedajú na 
hlavné otázky, 
ale neuvádzajú 
podrobnosti 
alebo príklady 
(2 body) 

Informácie 
odpovedajú 
na hlavné 
otázky a 
poskytujú 1-2 
vedľajšie 
myšlienky 
alebo príklady 
(4 body) 

Informácie 
jasne súvisia 
s hlavnou 
témou a 
poskytujú 
niekoľko 
vedľajších 
myšlienok 
a/alebo 
príkladov 
(6 bodov) 

Množstvo 
informácií 

Žiadna 
odpoveď 
(0 bodov) 

Nevenoval sa 
jednej alebo 
viacerým témam 
(1 point) 

Venoval sa 
všetkým témam 
a na väčšinu 
otázok 
odpovedal 1 
vetou 
(2 body) 

Venoval sa 
všetkým 
témam a na 
väčšinu 
otázok 
odpovedal 
aspoň 2 
vetami 
(4 body) 

Venoval sa 
všetkým 
témam a na 
všetky 
otázky 
odpovedal 
aspoň 2 
vetami 
(6 bodov) 

Redigovanie Žiadna 
odpoveď 
(0 bodov) 

Veľa chýb v 
gramatike, 
pravopise alebo 
interpunkcii 
(1 point) 

Niekoľko chýb v 
gramatike, 
pravopise alebo 
interpunkcii (2 
body) 

Takmer 
žiadne chyby 
v gramatike, 
pravopise 
alebo 
interpunkcii (3 
body) 

Žiadne 
chyby v 
gramatike, 
pravopise 
alebo 
interpunkcii 
(4 body) 

Jazyk Kombinácia 
(0 bodov) 

Rodný jazyk 
(2 body) 

angličtina 
(4 body) 

  
 

Spätná väzba študentov a učiteľov po realizácii vzdelávacieho scenára počas pilotnej 
fázy projektu 

Spätná väzba študentov 

• Tento vzdelávací scenár bol náročnejší pre študentov mladších ako 14 rokov a 
menej náročný pre študentov stredných škôl, no stále bol náročný.   

• Je lepšie oboznámiť študentov s dôvodmi prieskumu v triede. Potom pokračujte vo 
vytváraní prieskumu. 
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Pripomienky učiteľov 

• Vzhľadom na rôznorodosť diskusných tém a aktivít v rámci vzdelávacieho scenára, ale 
aj možnosť realizácie scenára pomocou metódy projektového vyučovania si učitelia 
môžu vybrať medzi tým, či strávia hodiny počas po sebe nasledujúcich dní v jednom 
týždni, alebo si pre každú aktivitu vyčlenia konkrétny čas počas akademického 
obdobia. Napríklad prvé stretnutie by mohlo byť venované prieskumu a jeho použitiu 
a testovaniu rôznych nástrojov. Následne môžu učitelia predstaviť svojim žiakom rôzne 
témy (zvieratá v spoločnosti, kultúra, zábava) a improvizovať prispôsobením obsahu 
a aktivít (napríklad zameranie sa na etiku a následné zadanie aktivity o etike 
poľovníctva a nedávnej regulácii).  

• Vezmite prosím do úvahy, že materiály vzdelávacieho scenára môžu byť názorné. 
Učiteľom sa odporúča prispôsobiť ich veku a predchádzajúcim znalostiam svojich 
žiakov. 

• Okrem toho si uvedomte, že témy tohto vzdelávacieho scenára môžu vyvolať 
zaujímavú ale intenzívnu diskusiu v triede. Každej aktivite vrátane diskusie prideľte 
konkrétny čas, aby bola realizácia úplná a zmysluplná. 

• Tento vzdelávací scenár možno realizovať interdisciplinárnym spôsobom v kontexte 
predmetov ako biológia, anatómia, etika, filozofia a environmentalistika 

• Učiteľom sa dôrazne odporúča pripraviť si otázky na všetky preberané témy (materiály 
nájdete v prílohe 2). 

• Učitelia môžu byť iniciatívni pri hľadaní a predstavovaní ďalších zdrojov o danej téme 
(napr. Deklarácia práv zvierat UNESCO: http://www.esdaw.eu/unesco.html) 

O projekte 3R  

Tento vzdelávací scenár bol vytvorený v rámci projektu 3R. Projekt 3R tvorí vzdelávacie 
aktivity pre stredné školy s cieľom predstaviť zásady 3R – Replacement, Reduction and 
Refinement (nahradenie, obmedzenie a zlepšenie) využívania zvierat vo vede. Študenti si 
rozvinú svoje kritické myslenie a prírodovednú gramotnosť skúmaním tém, ako je etika vo 
vede, ako Európska únia chráni dobré životné podmienky laboratórnych zvierat a aké špičkové 
nástroje bez využitia zvierat sú k dispozícii ako alternatívy. Vzdelávacie aktivity sú dostupné 
pre učiteľov v rámci hromadného otvoreného online kurzu(MOOC), ktorý organizuje European 
Schoolnet Academy. 
 
Projekt 3R financovalo Spoločné výskumné centrum Európskej komisie v rámci pilotného 
projektu Európskeho parlamentu. Tento dokument pripravila European Schoolnet (sieť 34 
európskych ministerstiev školstva, ktorej cieľom je podporovať inovácie vo vyučovaní a 
vzdelávaní), v spolupráci s ECORYS (medzinárodnou spoločnosťou poskytujúcou služby v 
oblasti výskumu, poradenstva a riadenia) a SYRCLE (Centrum systematickej revízie pokusov 
na laboratórnych zvieratách). 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esdaw.eu/unesco.html
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:3Rs+AnimalsInScience+2020/about
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Príloha 1  

Prieskum o rôznych témach týkajúcich sa využívania a zneužívania zvierat v spoločnosti. 
Otázky a možnosti odpovedí môžete prispôsobiť podľa toho, ako organizujete prieskum. 

 

Všeobecné informácie 

*Sem napíš svoje meno a priezvisko 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Sem uveď svoj vek 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Tvoja škola (v prípade potreby) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Školský stupeň (v prípade potreby ho môže nahradiť stupeň vašej triedy) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Iné, uveď konkrétne 

……………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………..…………………

………………………………….................................................................................................... 

 

O domácich zvieratách 

*Máš nejaké domáce zvieratá? 

 Áno 

  Nie 

 

Aké domáce zviera máš? 

  Pes 

  Mačka 

  Vták 

  Kôň 
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  Malé zvieratá 

  Ryba 

  Iné 

 

Napíš akékoľvek iné domáce zviera 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Myslíš si, že poľudšťujeme domáce zvieratá? 

   Áno 

   Nie 

 

* Myslíš si, že ľudia, ktorí majú domáce zvieratá, zvyšujú riziko prenosu infekčných 

chorôb? 

 Áno 

 Nie 

 Neviem 

 

* Ako môžu domáce zvieratá zlepšiť tvoje správanie? 

 Zlepšujú tvoju zodpovednosť  

 Zlepšujú tvoje známky 

 Zlepšujú tvoju emocionálnu inteligenciu  

 Zlepšujú tvoje sociálne zručnosti 

 Zlepšujú tvoje športové schopnosti  

 Nezlepšujú nič  

 Neviem  

 

*Poznáš nejaký projekt, ktorý využíva zvieratá na pomoc zdravotne postihnutým? 

 Áno 

 Nie 

 Nie som si istý/istá 
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Ak si odpovedal „Áno“, sem uveď jeho charakteristiku 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………..

..…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Zvieratá a zábava 

*Súhlasíš s využívaním zvierat na zábavu? 

 Áno 

 Nie 

 Nie som si istý/istá 

 

*Myslíš si, že zvieratá využívané na zábavu trpia? 

 Áno 

 Nie 

 Nie som si istý/istá 

 

*Je využitie ZOO dobrým spôsobom na ochranu alebo skúmanie zvierat? 

 Áno 

 Nie 

 Iné 

 

 

Sem napíš akúkoľvek inú odpoveď 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

*Je poľovníctvo šport? 

 Áno 

 Nie 
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*Je poľovnícka činnosť potrebná? 

 Áno 

 Nie 

 

Ak si odpovedal „áno“, vysvetli prečo 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Myslíš si, že zvieratá v cirkusoch trpia? 

 Áno, vždy 

 Áno, ale len voľne žijúce zvieratá, ako levy či slony 

 Nie, ale niekedy nežijú v dobrých podmienkach 

 Nie 

 

*Myslíš si, že sú potrebné ZOO alebo akváriá, alebo ich môžu nahradiť virtuálne 

technológie? 

 Áno, virtuálne technológie nie sú to isté 

 Áno, ale len na ochranu vysoko ohrozených voľne žijúcich druhov alebo záchranu 

zvierat pred pytliactvom 

 Nie, pri súčasných technológiách nie sú potrebné 

 

*Poznáte nejakú tradíciu používania zvierat na ľudových slávnostiach alebo 
miestnych oslavách? 
 

 Áno 

 Nie 

 

Ak si odpovedal „Áno“, sem uveď jej charakteristiku. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 
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*Myslíš si, že niektoré živočíšne druhy prežívajú vďaka tomu, že sa využívajú pri 
ľudských činnostiach? 
 

 Áno 

 Nie 

 

Zvieratá a životné prostredie 

*Môžu zvieratá zmeniť naše životné prostredie? 

 Áno 

 Nie 

 

*Je možné, že nadmerné používanie hospodárskych zvierat môže prispieť k zmene 
klímy? 
 

 Áno 

 Nie 

 Neviem 

 

*Napíš prečo 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

*Poznáš nejaký súčasný zdroj energie živočíšneho pôvodu? 

 Áno 

 Nie 

 

Zvieratá a náboženstvo 

*Poznáš nejakú náboženskú tradíciu, ktorá zahŕňa zvieratá? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………...................................................................................................................... 
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Ak si odpovedal „Áno“, sem uveď jej charakteristiku. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

Zvieratá na jedlo 

*Je potrebné jesť zvieratá? 

 Áno 

 Nie 

 

*Využívajú ľudia zvieratá na potravu nadmerne? 

 Áno 

 Nie 

 Neviem 

 

*Chovajú ľudia na hospodárske účely viac zvierat, ako potrebujeme? 

 Áno 

 Nie 

 Nie som si istý/istá 

 

Ďakujeme za spoluprácu! 

 

Preklad vykonal Scientix, financovaný z výskumného a inovačného programu Európskej únie 
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Schoolnet (EUN). Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný organizátor a 

nepredstavuje názor Európskej komisie (EK), ktorá nezodpovedá za akékoľvek použitie 

informácií v ňom uvedených. 

 


