
 

Čína 
let červeného draka    
 

 

 

Výkonový štandard:  

- interpretovať informácie o vývoji a zložení obyvateľstva vo forme grafov, tabuliek, vekových pyramíd, 

diagramov a tematických máp 

- interpretovať štatistické údaje a ekonomické ukazovatele hospodárskej výkonnosti jednotlivých 

štátov sveta a jej regiónov 
 

Obsahový štandard:  

- Čína, Ázia, demografické ukazovatele, sídla, urbanizácia, HDP, životná úroveň, kvalita života, 

hospodárstvo sveta, primárny sektor, sekundárny sektor, terciárny sektor, kvartérny sektor 
 

Pomôcky:  kópie informačných zdrojov, s ktorými budú žiaci pracovať v skupinách (bit.ly/cinazdroje) 

počítač s dataprojektorom, flipchartový (alebo iný veľký) papier a fixka pre každú skupinu  

 

Poznámka:  Princíp navrhnutej vyučovacej hodiny je možné využiť prakticky pri ľubovoľnej téme. Stačí 

len vymeniť informačné zdroje, s ktorými žiaci pracujú počas skupinových aktivít. Pomocou úpravy 

materiálov, ktoré majú za úlohu žiaci na vyučovacej hodine interpretovať, môžete ponúkanú aktivitu 

využiť aj so žiakmi na základnej škole.  

http://www.lepsiageografia.sk/uploads/2/6/0/1/26017850/%C4%8C%C3%ADna_informa%C4%8Dn%C3%A9_zdroje.pdf


Evokácia (7 min.): 

Na tabuľu nakreslite veľký kruh a rozdeľte ho na štyri rovnako veľké časti tak, aby vznikol terč ako na 

obrázku nižšie. Do jeho stredu napíšte tému vyučovacej hodiny - Čína. Vzniknuté časti terča pomenujte 

ako obyvateľstvo a sídla, ekonomika, životné prostredie, politika.  
 

Metódou brainstormingu (bit.ly/2bbDDU2) zistite 

doterajšie vedomosti žiakov o Číne. Spýtajte sa, čo im 

napadne, keď sa vysloví jej názov. Do úvahy by mali vziať 

zameranie jednotlivých častí terča, do ktorých zapisujte 

odpovede (ich správne zaraďovanie môže byť aj úlohou 

žiakov). Ak sa niektoré z odpovedí do terča „netriafajú“, 

zapíšte ich pomimo. 

 

Po zapísaní dostatočného množstva asociácií si vyplnený 

terč so žiakmi pozrite. Ktorá z jeho častí je vyplnená najviac 

a ktorá najmenej? Súvisí to s tým odkiaľ a ako prijímajú 

žiaci informácie o svete? Aké informácie o Číne zachytili 

v ostatnom čase v médiách alebo na internete? Ako je 

najľudnatejší štát sveta prepojený s ich životmi?  
 

Uvedomenie (30 min.): 

1. Rozdeľte žiakov do cca štvorčlenných skupín a informujte ich, že sa idú bližšie zoznámiť s 

obyvateľstvom a ekonomikou súčasnej Číny prostredníctvom viacerých druhov informácií, medzi 

ktorými nechýbajú grafy, mapy a komiksy. Do každej skupiny rozdajte tri náhodne vybrané 

informačné zdroje z desiatich, ktoré stiahnete, vytlačíte a vopred nastriháte zo súboru na adrese 

bit.ly/cinazdroje.  Každej skupine rozdajte prázdny papier (najlepšie flipchartový), na ktorý si budú 

zapisovať svoje zistenia.   

 

Tip: 

Celkový počet kópií všetkých informačných zdrojov, s ktorými budú žiaci počas aktivít pracovať závisí od 

počtu skupín v triede. Na skupinovú prácu v štandardne početnej triede by mali stačiť dve kópie každého 

informačného zdroja. 

 

2. Úlohou žiakov je analyzovať jednotlivé informačné zdroje (mapy, grafy a pod.) a na papier uviesť ich 

stručnú interpretáciu.  Zdroje sú očíslované od 1 do 10. Žiakov požiadajte, aby týmito číslami označili 

aj svoje čiastkové riešenia, predíde sa tak prípadným nedorozumeniam. V interpretáciách by sa mali 

žiaci zamerať na najpodstatnejšie informácie týkajúce sa Číny a vždy hľadať odpoveď na otázky: Aký 

vplyv má daná skutočnosť (trend) na čínske obyvateľstvo (ekonomiku, život v krajine)? Ako to ovplyvňuje 

postavenie Číny vo svete a jej ambície stať sa svetovou veľmocou? Čo je pre nás na získaných 

informáciách prekvapujúce? V prípade, že pochopenie niektorých informačných zdrojov robí žiakom 

problémy, pokúste sa im v krátkosti vysvetliť spôsob, ako s nimi pracovať. 

 

3. Na interpretáciu prvých troch zdrojov nechajte žiakom cca 6 minút. Po ich uplynutí vyzvite skupiny, 

aby si zdroje (kartičky) vymenili. Každá skupina by mala získať ďalšiu trojicu zdrojov, s ktorými 

doteraz nepracovali.  

 

4. Rovnako pokračujte aj s ďalšími trojicami informačných zdrojov. Celkovej práci v skupinách venujte 

približne 20 minút (3 x 6 minút), počas ktorých by mala každá skupina spracovať spolu deväť zdrojov.  

 

 Čína 

https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/1857/brainstorming-v-skole-a-jeho-variacie
http://www.lepsiageografia.sk/uploads/2/6/0/1/26017850/%C4%8C%C3%ADna_informa%C4%8Dn%C3%A9_zdroje.pdf


5. Po skončení práce so zdrojmi vyzvite skupiny, aby prezentovali zistené poznatky o Číne. Zatiaľ čo žiaci 

prezentujú svoje zistenia, premietnite cez projektor jednotlivé informačné zdroje, s ktorými 

v skupinovej aktivite pracovali. Stiahnete ich na adrese bit.ly/cinaprezentacia ako prezentáciu pre MS 

PowerPoint. Zabezpečíte tak, aby všetci žiaci videli informačný zdroj, ktorého interpretácii sa práve 

venujete. Rozviňte diskusiu o tom, ktoré zistenia žiakov najviac prekvapili, ktoré sú dôkazom 

o rastúcej ekonomickej sile Číny a ktoré svedčia o jej problémoch.  

 

Tip: 

Správne interpretácie informačných zdrojov pre nedostatok priestoru neuvádzame. Veríme však, že 

vyučujúcim geografie ich spracovanie nebude robiť problémy.  

 

6. Žiakov vyzvite, aby sa na jednotlivé informačné zdroje pokúsili pozrieť v širšom kontexte a našli 

dvojice (alebo aj viacero) informačných zdrojov, ktoré spolu súvisia, resp. sa vzájomne ovplyvňujú. 

Diskutujte o žiackych riešeniach.  

 

 

Reflexia (8 min.): 

 

So žiakmi diskutujte s použitím týchto alebo vašich vlastných otázok: 

 

- “Je jedno, či je mačka čierna alebo biela, hlavne, že chytá myši”, povedal architekt čínskych 

ekonomických reforiem Teng Siao-pching v roku 1977 krátko predtým, ako sa zmenila štátna 

ideológia, otvorila sa čínska ekonomika a začal sa dodnes trvajúci rast čínskeho hospodárstva.  

Čo chcel týmto výrokom podľa vás povedať?  

Výrokom vyjadril, že Čína bude pokračovať v komunistickej ideológii, ale ekonomika bude otvorená a v 

súlade s princípmi kapitalistického trhu. Vznikol tak akýsi hybrid medzi komunizmom a kapitalizmom. 

- Čo nové ste sa o Číne dozvedeli? 

- Zmenil sa váš obraz Číny - teda spôsob ako ju vnímate? Ak áno, ako?  

- Ako sa zmení svet, v ktorom bude Čína jednou z hlavných svetových veľmocí?  

- Čína je oficiálne stále “komunistická” krajina. V čom sa tento režim prejavuje?  

- Aký vplyv by mala prípadná ekonomická kríza v Číne na hospodárstvo Slovenska alebo EÚ?  

- Čo by ste sa chceli o Číne ešte dozvedieť? Kde takéto informácie môžete nájsť?   

 

 

Tip: 

Žiakom môžete ako domácu (alebo projektovú) úlohu zadať tvorbu vizuálne pútavej a informačne hodnotnej 

infografiky, ktorá predstaví súčasnú Čínu (resp. jej cestu na pozíciu svetovej veľmoci). Skupiny žiakov sa vo 

svojich infografikách môžu zamerať prípadne len na čiastkové témy spojené s Čínou - urbanizácia, export 

Číny do sveta, spotreba nerastných surovín, environmentálne problémy, ľudské práva, kultúrne a historické 

pamiatky a pod. 

 

 

http://www.lepsiageografia.sk/uploads/2/6/0/1/26017850/%C4%8C%C3%ADna_informa%C4%8Dn%C3%A9_zdroje.pptx

