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Krajinoveda

• Znalosti ako získanie a reprodukcia faktov o cieľovej krajine

• Aktuálne poznatky o cieľovej krajine, všeobecné poznatky, komplexný obraz o krajine

Vyučovacia jednotka v cudzom jazyku

• Komunikačné kompetencie žiaka

• Rozvoj jazykovej kultúry cieľovej krajiny

Rozvoj komunikačných schopností

• Rozvíjanie multikultúrnej tolerantnosti, jazykové a kultúrne porozumenie

• Národnosti a národnostné menšiny, ich zvyky a tradície

Multikultúrna výchova v cudzom jazyku



Obsah vyučovania krajinovedy

Komplexný obraz o krajine

- Geografia

- Dejiny

- Kultúra

- Hospodárstvo

- Politika

- Sociológia

Rozvoj jazykovej kultúry

- Bývanie

- Vzájomná tolerancia ľudí

- Vnímanie komunít

- Práca

- Vzdelávanie

- Cestovanie

Multikultúrna orientácia

- Zvyky a tradície

- Jazykové porozumenie

- Kultúrne porozumenie

- Interkultúrne situácie

- Pojmy a témy z cieľových  

kultúr



Ako učiť krajinovedu?
„Nestačí len počúvať učiteľa, treba aj tvoriť.“

Uspokojiť 
zvedavosť žiakov

Túžba po poznaní

Vzbudiť záujem o krajinovedné témy

Vlastná tvorba 

na základe 
audiovizuálnych 

podnetov

Práca 

s textom, 
obrázkami 

a fotografiami

video



Médiá vo vyučovaní krajinovedy

1

• Vizuálne a textové médiá

• Obrázky, mapy, fotografie, edukačné karty, pracovné listy, kresby, predmety, texty, literárne 
texty,...

2
• Posluchové médiá

• Cvičenia na výslovnosť, autentické texty, rozhlasové ukážky, hudobné ukážky,...

3

• Audiovizuálne médiá

• Edukačné filmy, animované filmy, videoprodukcia, televízne programy (súťaže, predpoveď 
počasia, televízne noviny, vlastné krátke videosekvencie)



P
ri

n
to

v
é 

zd
ro

je • vyhľadávanie údajov

• spracovanie informácií

• použitie v kontexte

• vlastná tvorba 
prezenčných materiálov

• tvorba textu na základe 
kľúčových slov

• tvorba otázok a 
odpovedí

• práca s faktografickými 
údajmi E

d
u
k
ač

n
é 

p
ro

g
ra

m
y • interaktívne cvičenia

• konverzácia

• praktický jazyk

• uplatňovanie 
jazykových štruktúr

• aplikácia informácií

• rozvoj jazykových 
kompetencií

• sebareflexia

• zodpovednosť

• sebahodnotenie

V
la

st
n

é 
zd

ro
je • kreatívne písanie

• vlastné impulzy

• schémy 

• klasifikácia a 
analýza

• aktívny jazyk

• fixovanie nových 
informácií

• tvorivá práca

• autentickosť

Práca s informáciami



Efektívna komunikácia
„Reprodukovať texty nestačí.“

Učiteľ

Sprostredkovať informácie

Učiteľ-žiak

Nadobúdať komunikačné zručnosti

Učiteľ-žiak, žiak-žiak

Skupinová práca

Tímové cvičenia

Diskusia, rozhovor, dialóg

Participačné metódy (situačné, inscenačné, 

heuristické)

Kooperatívne metódy

Aktívne vyučovacie metódy (didaktické hry)



Praktický jazyk

aplikácia
Aktívna znalosť

analýza
čítanie

syntéza
písanie a počúvanie

tvorivosť
rozprávanie

fixácia
Slovná zásoba

Psychické uvoľnenie

Motivácia

Komunikatívnosť

Prístupnosť

Samostatnosť

Tvorivosť

Objektivita

Sebarealizácia

Neformálna atmosféra

Emocionálna podpora

Osobnosť žiaka

Aktívna práca

Podpora talentov

Diferencované úlohy

Tvorivé myslenie

Kritické myslenie



Moderné prostriedky vo vyučovaní



Aktívne vyučovanie krajinovedy

Deutschland

Berlin

16 

Bundesländer

Angela Merkel

J.S.Bach

Vennov diagram

Österreich

Wien

9 Bundesländer

Sebastian Kurz

W.A.Mozart

Donau

Alpen

Deutsch

EU

Čítanie a počúvanie s porozumením



Kreatívna matrica
Taxonómia: tvoriť, hodnotiť

Využitie: sumarizácia učiva, vzájomné prepojenia, usporiadanie vedomostí

Wer? Wo? Warum?

W.A.Mozart Österreich Musik

Brüder Grimm

Schweiz

Albert Einstein Physik

Sport

Aktivita rozvíja tvorivosť, rozmýšľanie, rozhodovanie, riešenie problémov a spoluprácu žiakov. 

Učiteľ pripraví pre žiakov matricu s možnosťami kombinovania. Úloha – rozvoj kreatívneho myslenia.



Spracovanie informácií

Rôzne zdroje informácií

Vlastná tvorba

Príprava autentických textov

Čítanie a počúvanie s porozumením

Pracovné listy, motivačné videá

Učiteľ

Žiak



Príklady pracovných listov

- kombinácia čítaného a počúvaného textu

- práca so slovnou zásobou

- rozšírenie slovnej zásoby

- práca so slovníkom





• Geografia• Zaujímavosti

• Osemsmerovka• Priraďovanie 
textu                  
k obrázkom

Impulz
Slovná 
zásoba

Informácie

Vlastné 
vstupy 
žiakov

Rozvoj slovnej zásoby

Komunikačné 

a jazykové 

kompetencie

Práca s informáciami



Práca s mapou – S ktorými krajinami susedí Nemecko?











Cisárovná Sissi – Kaiserin Elisabeth

Ergänzen Sie die Verben: 

heirateten, stammte, entwickelte sich, einging, hatte, heiratete, verstarb, nahm.

Kaiserin Elisabeth....................................zu einer schönen und extravaganten Frau, die Franz Joseph sein 

Leben lang anbetete. Das Kaiserpaar .......................... vier Kinder. Die erste Tochter Sophie 

............................... bereits mit zwei Jahren, die Tochter Gisela und Marie Valerie ..............................., aus 

diesen beiden Ehen entstammte zahlreiche Nachkommenschaft. Der einzige Sohn, der 1858 geborene 

Kronprinz Rudolf, ....................... sich 30-jährig gemeinsam mit seiner Geliebten, der 17-jährigen 

Baronesse Mary Vetsera, im Jagdschloss Mayerling das Leben. Aus seiner Ehe mit Stephanie von Belgien 

........................ eine Tochter, Elisabeth – gennant Erzsi - , die nach ihrer Scheidung von Fürst Windisch-

Graetz der Sozialdemokratischen Partei beitrat, den Sozialisten Adolf Petznek ....................... und als 

„Rote Erzherzogin“ in die Geschichte .............................. 



Zámok Schönbrunn 

Schloss Schönbrunn

Die Vollkommenheit zeitlosschöner Architektur 

Leopold I. ....................... Ende des 17.Jh. Fischer von Erlach mit dem Neubau eines repräsentativ-

...................... Jagdschlosses. Mitte des 18.Jh. ließ Maria Theresia von Nikolaus Pacassi die 

Sommerresidenz zu dem heute .............. bekannten Schloss Schönbrunn ................

Ergänzen Sie im Text diese Wörter:   barocken, beauftragte, ausbauen, weltweit

________________________________________________________________________

Virtuose Inszenierung barocker Prunkstücke 

Makellose ...................... ist immer unwiderstehlich. Pacassis Veränderungen schufen unter anderem den 

imposantesten ..................... der maria-theresianischen ........................... Mit über 40 m Länge und knapp 10 

m Breite ist die Große ....................... ein prunkvolles Musterbeispiel barocker ..........................

Ergänzen Sie im Text diese Substantive:   Galerie, Epoche, Schönheit, Kultur, Raum
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