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SUSTAIN 
s2 

Prostredie 
 

plán lekcie 
EQF úroveň 5 

Jednotka vzdel.výst.  
SUSTAIN 1 

Ciele 
• Pozorovať prostredie (realitu) 
• Otvoriť našu myseľ rozdielom (ekonomický a sociálny systém, výrobky, 

materiály, tvary ...) 
• Sledovať našu sociálnu príslušnosť 
Metódy 
• Návšteva vybraného miesta v exteriéri,  v skupinách po 3 alebo 4, 

„zhromažďovanie“ materiálov a predmetov očami a ušami 
• Vytvorenie kreatívneho záznamu 
• Skupinové pozorovanie a prezentácia 

Školiteľ 

Miesto 
Exteriér 

Čas 
2H 
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- Rôzne typológie prostredia a ako ich vnímame (príjemné alebo nie, 
známe alebo nie atď.) 

- Väzba medzi osobnými pocitmi a hodnotami alebo sociálnou 
spolupatričnosťou, väzba medzi tým, čo vieme, a tým, čo vidíme 

- Zložky životného prostredia (živé prvky, budovy a stavebné 
materiály, iné materiály, ...) 

- Koncepty pre ďalšie štúdium: Sociálno-ekonomické systémy a 
krajina a ich vývoj, sociálne reprezentácie, krajinná ekológia, 
bioklimatizmus ... 

Dokumenty 
- e_environment 
 
 
 
Vybavenie 
Zbierka: 
- 1 fixka pre každú 

skupinu 
- 1 inteligentný 

telefón alebo 
fotoaparát na 
skupinu pre 
záznam obrázkov a 
zvuku 

- lepky na poznámky 
pre každú skupinu 

 
Tvorba plagátov: 
- tlačiareň 
- lepiaca páska 
 
Príprava plagátov: 
- výstava plagátov or 

grids or other 
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- Predstavte cvičenie, vytvorte skupiny po 3-4, každú skupinu pošlite 
na iné miesto v pešej vzdialenosti (max. 15 minút): otvorené 
terény, parkovisko, ulice, poľná cesta, nádvorie, záhrada, pastviny, 
park ..... 

- Počas 30 minút vyskúšajte prostredie pri chôdzi alebo sedení na 
určenom mieste, pri pozorovaní zeme, pri počúvaní so zavretými 
očami, pri pozorovaní oblohy, budov alebo stromov alebo rastlín, 
ľudí. 

- Pešo späť (15 min) 
- Každá skupina vytvorí plagát s fotografiami alebo kresbami, 

zoznamami, slovami (ak chcete, použite nahrávky), zhromaždenými 
objektmi. Priraďte názov výtvoru (15 min) 

- Každá skupina sa v tichosti pozerá na záznamy ostatných (10 min.) 
- Spárujte skupiny a požiadajte ich, aby vysvetlili, aký vzťah môžu 

mať medzi svojimi pozorovaniami a sociálnymi alebo ekonomickými 
vzorcami (20 min.) 

- Plenárna spätná väzba (15 min): tí, ktorí chcú, môžu vysvetliť, čomu 
porozumeli alebo čo sa naučili 

Príprava pred lekciou 
Vyberte miesto pre niekoľko skupín v meste, dedine, školiacom stredisku - môže to byť kdekoľvek! 
Zošity pre účastníkov 

 
 
 


