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Téma Organizácia zahraničnej exkurzie  

 

Spojenie  

predmetov  

geografia, občianska náuka, matematika, ekonomické predmety, obchod a 

služby 

Obsah Návrh hodiny je koncipovaný pre trojčlennú skupinu žiakov, pričom každý 

žiak v skupine je zodpovedný za určitú, čiastkovú časť celkového zadania. 

Zadaním pre skupinu je pripraviť kompletné organizačné zabezpečenie 

zahraničnej exkurzie do vybraného štátu resp. mesta. 

Užitočné 

odkazy  

 

www.mzv.sk 

www.numbeo.com 

whc.unesco.org 

Indikátory 

rozvoja 

kľúčových   

kompetencií   

 

 

Spoločenské a občianske kompetencie  

Schopnosť  žiakov  vytvoriť kompletné  organizačné zabezpečenie 

zahraničnej exkurzie s podrobným rozpočtom 

Komunikácia v materinskom jazyku  

Schopnosť žiakov jasným a zrozumiteľným spôsobom prezentovať názory, 

postoje a skúsenosti  

  

Pomôcky: zadanie úloh pre skupinovú prácu  

 

Trvanie 45 minút 

 

  

 

(30´) 

 

 

 

  

 

Motivačný rozhovor o dôležitosti dôkladnej prípravy exkurzie či dovolenky  

 

Kooperatívne vyučovanie  

 

Žiaci v skupine si rozdelia nasledovné kompetencie (doprava a cestovné 

informácie, ubytovanie a strava, program). Výsledkom bude krátka  

prezentácia exkurzie a jej hodnotenie ostatnými skupinami.  

Žiak zodpovedný za dopravu a cestovné informácie: 

https://www.mzv.sk/
https://www.numbeo.com/cost-of-living/
http://whc.unesco.org/en/list/
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(15´) 

 

 

• zistí základné informácie o cestovaní do daného štátu (oznamy, 

odporúčania, upozornenia)  

 www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/staty_sveta 

• naplánuje kompletnú trasu exkurzie z autobusovej stanice v Starej 

Ľubovni a späť (dĺžka trasy, čas (vrátane prestupov), cena); žiaci 

môžu plánovať cestu aj objednaným autobusom za podmienky, že 

vykalkulujú cenu   

• odporúčané zdroje (www.cp.sk;  www.pelikan.sk alebo iné podľa 

vlastného uváženia) 

Žiak zodpovedný za stravu a ubytovanie: 

• pripraví rozpočet na stravu a ubytovanie (raňajky, obed, večera; 

počet nocí; cena)  

• žiaci nemusia využiť iba prevádzky verejného stravovania (stránka 

www.numbeo.com/food-prices poskytuje informácie o priemerných 

cenách bežných potravín v rôznych štátoch a mestách) 

• odporúčané zdroje (www.booking.com, www.hostelworld.com 

alebo iné podľa vlastného uváženia)  

Žiak zodpovedný za program: 

• zistí základné informácie o danom štáte (meste) – jeho prírodné 

a kultúrne danosti, špecifiká, zaujímavosti) 

• pripraví kompletný itinerár trasy (časový harmonogram, cena) 

•  odporúčané zdroje (whc.unesco.org; www.tripadvisor.com alebo 

iné podľa vlastného uváženia 

Rozpočet predstavuje 300€ na osobu (žiaci majú možnosť plánovať exkurziu 

pre ľubovoľný počet osôb, pričom konečné náklady na osobu nesmú 

presiahnuť danú sumu). 

 

Hodnotenie 

 

Jednotlivé skupiny sa pri výslednej prezentácii hodnotia navzájom.  

Hodnotia jednotlivé čiastkové úlohy (doprava, strava a ubytovanie, 

program) a záverečnú prezentáciu. Každá úloha je hodnotená na škále od 1 

do 5 (kde 5 znamená veľmi dobré, 4 dobré, 3 priemerné, 2 slabé, 1 veľmi 

slabé hodnotenie).  

 

http://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/staty_sveta
http://www.cp.sk/
http://www.pelikan.sk/
http://www.numbeo.com/food-prices
http://www.booking.com/
http://www.hostelworld.com/
https://whc.unesco.org/
http://www.tripadvisor.com/
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Hodnotenie je súčtom skupinových hodnotení žiakov a hodnotenia učiteľa. 

Učiteľ môže v rámci krátkej diskusie upozorniť žiakov (20´)na kritéria, ktoré 

by mali brať do úvahy pri jednotlivých úlohách: 

Doprava (ekonomická efektívnosť zvoleného dopravného prostriedku – 

pomer ceny a kvality, čas strávený cestovaním, plynulosť pri prestupoch...) 

Strava a ubytovanie (zastúpenie lokálnej kuchyne, pestrosť a kvalita, cena, 

lokalita...) 

Program (originalita, pestrosť, vzdelávacia hodnota, cena...) 

 


