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Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného
mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Predkladané materiály prezentujú
názory autora/Prijímateľa a Správca programu nenesie zodpovednosť za akékoľvek informácie
obsiahnuté v dokumente.

Metodika vyučovacej hodiny
Predmet:

dejepis

Ročník:

4. ročník

Stupeň vzdelania

2 – nižšie sekundárne vzdelávanie

Trieda:

IV.O

Tematický celok:

Súčasný svet

Téma

Vojny o vodu

Vyučujúci:

Mgr. Martina Chorvátová

Ciele hodiny

Pamäť: vymenovať konflikty, ktoré boli
vyvolané kvôli vode
Porozumenie: vysvetliť udalosti, ktoré viedli
k vojnám o vodu
Aplikácia: porovnať jednotlivé vojny o vodu
Analýza: analyzovať príčiny vzniku vojen o vodu
Hodnotenie: zaujať stanovisko k možnosti
riešenia vojnových konfliktov
Tvorivosť: vytvoriť poster o vojnách o vodu
v anglickom jazyku
- osobnostný a sociálny rozvoj
- environmentálna výchova
- tvorba projektu a prezentačné zručnosti
- diskusia
- samostatná práca
- kooperatívna metóda
- metódy aktívneho učenia
- práca s webovými stránkami
- práca s historickými faktami
- vyhľadávanie a verifikovanie historických
faktov
- vodné zdroje
- prístup k vode
-poster v anglickom jazyku

Prierezové témy
Metódy a formy

Kľúčové kompetencie
Pojmy
Vzdelávacie výstupy
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Štruktúra vyučovacej hodiny

Motivačná fáza

Expozičná
a klasifikačná
fáza
Záver

Vyučovacia hodina nebude mať klasickú štruktúru.
Žiaci boli na predchádzajúcej hodine rozdelení do
skupín, boli im zadané webové adresy stránok
v anglickom jazyku, ktoré mali preštudovať a získať
poznatky o danej problematike. Na tejto vyučovacej
hodine budú svoje poznatky prezentovať.
Vyučovacia hodina začne zápisom do triednej knihy,
následne ukážem žiakom na webe obrázok žien
čakajúcich na vodu za prítomnosti vojakov
a prostredníctvom diskusie žiaci zaujmú stanovisko.
Zástupca každej skupiny predstaví poznatky získané
z jednotlivých webových stránok. O každej novej
informácii budeme so žiakmi diskutovať, budem od
nich vyžadovať vyjadrenie vlastného názoru.
Zo získaných poznatkov bude vytvorený spoločný
poster v anglickom jazyku.
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