
Učivo v kocke 

 

Úloha je jednoduchá - podať informácie na vybranú tému (napr. o konkrétnom štáte)  
v podobe kocky, ktorej každá strana reprezentuje inú časť väčšieho celku. Tematické 
(obsahové) zameranie strán kocky môže byť nasledovné: 

 

1. strana:  Poloha, rozloha a základné informácie (názov štátu a štátna vlajka / symbol) 

2. strana:  Prírodné pomery (klíma, typy krajiny, vodstvo, živočíšstvo a rastlinstvo) 

3. strana:  Obyvateľstvo a sídla (počet obyv., národnostné zloženie, jazyk, náboženstvo...) 

4. strana:  Hospodárstvo (čo sa tam pestuje, ťaží, vyrába, čo štát vyváža...) 

5: strana:  Cestovný ruch (najväčšie turistické atrakcie) 

6: strana:  Zaujímavosti a osobnosti 

 

Šablónu na výrobu kocky si stiahneš na tomto odkaze. Kocka, na ktorej vytvorenie budeš 
potrebovať nožnice a lepidlo, je dostatočne veľká na to, aby sa na jej strany zmestilo 
dostatok nájdených a spracovaných informácií a rovnako aj vytlačené fotografie, mapy 
alebo grafy. Môžeš však aj kresliť a písať rukou. Kocku si vytlač na tvrdé papiere (výkres). 
Ak je to možné, vytvor aj vlastné mapy tak, že ich obsah zakreslíš do podkladovej 
obrysovej mapy (ktorú si v počítači upravíš a následne vytlačíš). Takéto mapy sú pre všetky 
štáty sveta dostupné vo viacerých verziách na d-maps.com. Najvhodnejším postupom je 
vyplnenie obsahu jednotlivých tematických strán ešte pred ich zlepením do tvaru kocky. 
Rozloženie strán v kocke môže byť ľubovoľné.  

 

Pri prezentácii svojej kocky pred spolužiakmi by si mal byť schopný odpovedať na otázky 
týkajúce sa obsahu jednotlivých strán . Práca na projekte sa nesmie zúžiť len na lepenie 
vytlačených informácií z internetu bez hlbšej práce s nimi. V najlepšom prípade budeš 
schopný vysvetliť aj vzájomné vzťahy medzi jednotlivými stranami kocky (napr. ako 
vplývajú prírodné podmienky na obyvateľstvo a hospodárstvo).  Pri prezentácii budeme 
hádzať kockou – tvojou úlohou bude sformulovať vzťahy (súvislosti) medzi dvomi 
hodenými stranami (témami) kocky. Vzniknú tak vždy nové otázky, napr.: Ako súvisí 
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hospodárska vyspelosť daného štátu s jeho polohou? Ako súvisí rozmiestnenie sídiel s 
prírodnými pomermi?  

 

Ak chceš projekt vyšperkovať – vytvor k nemu aspoň desať kartičiek s otázkami (k 
prezentovanej téme - štátu), ktoré budú vložené vo vnútri kocky. Po prezentácii si ich 
vyžrebujú tvoji spolužiaci – ak ťa počúvali pozorne, mali by byť schopní na ne odpovedať.  
Otázky by mali byť, čo možno najrozmanitejšie a nápadité. Výborné sú úlohy na čítanie z 
mapy a grafov, obrázkové rébusy a pod.  
 

Do vnútra kocky môžeš vložiť aj ľubovoľné prekvapenia (artefakty) súvisiace s témou -   
z kocky sa budú vyberať ako veci z kúzelníckeho klobúka. 

 

V prípade potreby konzultácií ma môžeš kontaktovať aj na fararikp@gmail.com  
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