
Od pasívneho vyučovania k aktívnemu učeniu sa 

 

Cieľom vzdelávania už nie je, a ani nemôže byť, zvládnutie doterajšieho vedenia 

ľudstva, ale rozvíjanie kompetencií, ktoré človeku umožnia celoživotne sa učiť, riešiť 

problémy, nájsť si prácu a podobne. Ide teda o osvojovanie si kľúčových kompetencií. Tie sa 

rozvíjajú spolu s poznávaním nového spolu s rozvojom kompetencií, teda aj vedomostí 

jednotlivých predmetov. Štátny vzdelávací program predpokladá, že učitelia budú 

predovšetkým sami hľadať, a nájdu cestu, ktorá ich najefektívnejšie nasmeruje k daným 

cieľom. Ciest je mnoho, k naplneniu súčasných cieľov vzdelávania a k rozvoju kľúčových 

kompetencií však nevedú všetky. Aké stratégie a vyučovacie metódy smerujú k rozvoju 

kompetencií žiakov? Ako vyzerá funkčný model učebného procesu? Aké poňatie výučby by 

mal učiteľ vo svojej práci rozvíjať? Pre nachádzanie efektívnej cesty k rozvoju poznania 

a kľúčových kompetencií je dôležité porozumenie dvom základným prístupom k učeniu 

a vyučovaniu – transmisívnemu a konštruktivistickému poňatiu výučby. 

Transmisívna škola (podľa Tonucciho 1994) je taká, kde dieťa nevie a do školy 

prichádza, aby sa všetko naučilo. Učiteľ vie a do školy prichádza, aby všetko naučil toho, kto 

nič nevie, a inteligencia je prázdna nádoba, ktorá sa postupne napĺňa kladením poznatkov na 

seba. V praxi to vyzerá asi takto: učiteľ, ktorý vie a ktorý tiež sám plánuje, rozhoduje 

a hodnotí. Nie sú docenené možnosti detí, od počiatočných aktivít, cez prácu s novým učivom 

po záverečné hodnotenie. Učiteľ má mnoho rokov praxe, dobre ovláda preberané učivo a má 

kladný vzťah k deťom, ovláda rôzne stratégie a metódy, ktoré však väčšinou smerujú k dnes 

už zastaraným cieľom vzdelávania. V tomto poňatí výučby chýbajú postupy, ktoré by 

umožňovali žiakom aktívne poznávanie a učenie, a ktoré by rozvíjali ich kľúčové 

kompetencie, obzvlášť tie, ktoré sú nutné pre celoživotné vzdelávanie a život. V tomto poňatí 

výučby chýbajú stratégie, ktoré by podporovali zodpovednosť a angažovanosť žiakov pri 

učení a umožňovali diferenciáciu i individualizáciu učiva, rovnako ako učebných postupov 

žiakov podľa ich možností a potrieb.  

V konštruktivistickej škole (podľa Tonucciho 1994) dieťa vie a prichádza do nej, aby 

premýšľalo nad svojimi poznatkami, aby ich organizovalo, prehlbovalo, obohatilo 

a rozvinulo, a to v skupine. Učiteľ zabezpečuje, aby každý žiak mohol dosiahnuť čo najvyššiu 

možnú úroveň (kognitívnu, sociálnu, operačnú) za účasti a prispenia všetkých. Inteligencia je 

určitá oblasť, ktorá sa modifikuje a obohacuje rekonštruovaním. Konštruktivistické poňatie 

výučby znamená predovšetkým vnútornú motiváciu žiaka k učeniu, aktívne konštruovanie 

poznatkov žiakom, učenie s myslením, uvedomovanie si myšlienkových a učebných 

procesov, individualizáciu a diferenciáciu vo výučbe, sociálny kontext učenia – interakciu 

a kooperáciu. V tomto prístupe sa mení úloha učiteľa, ktorý sa stáva garantom metódy, nie 

garantom pravdy. Učiteľ sa stáva facilitátorom žiakovho učenia, pomáha mu hľadať efektívne 

cesty k učeniu, okrem iného aj využívaním celej rady aktivizujúcich vyučovacích metód, 

aktivizujúcich predovšetkým myšlienkové procesy žiaka a kooperatívne stratégie výučby. 

Spracovávať odborne náročnú látku metódami aktívneho učenia vyžaduje dostatok 

času, oveľa viac, než keď tú istú látku žiakom sprostredkujeme prostredníctvom výkladu. 

Keď si niekoľko takých obsahovo predimenzovaných, ale myšlienkovo, ale spôsobilostne 

podhodnotených výstupov prerobíme v škole tak, aby žiaci pracovali samostatne, aby tému 

analyzovali, syntetizovali svoje závery, vyhodnocovali ich a obhajovali, budeme musieť 



zákonite pri iných témach siahnuť po rýchlom výklade, aby sme sa vmestili do vymedzeného 

času. 

Ale ako motivovať učiteľov k zmene postupov, o ktorých si myslia, že ak boli dosť 

dobré pre nich, sú dobré aj pre ich žiakov? Asi medzi najdôležitejšie argumenty patrí to, ako 

sa premieňa svet, v ktorom budú naši dnešní žiaci žiť a aké tento svet kladie nároky na 

vybavenosť dnešných členov spoločnosti. 

Stručne opíšeme a predstavíme niektoré z metód aktívneho učenia. 

Základom aktívneho učenia je kritické myslenie (ide najmä o porovnávanie, skúmanie, 

tvorbu otázok a odpovedí, rôzne stratégie zisťovania informácií a záverov). Nevyhnutnosťou 

je podpora zo strany učiteľa. Pri metódach aktívneho učenia kladieme dôraz najmä na 

samostatnosť, spoluprácu, zodpovednosť, tvorivosť a kritické myslenie. 

Pokúsime sa k vybraným kompetenciám priradiť niekoľko metód alebo stratégií, ktoré 

ich rozvíjajú.  

Stratégie a metódy rozvíjajúce sociálne a komunikačné kompetencie: 

 rozpoznávanie hlavných myšlienok a kľúčových slov (zhlukovanie, filter, pyramída, 

pojmové mapy), 

 trojfázový model učenia E – U – R (evokácia – uvedomenie si významu informácií – 

reflexia), 

 kooperatívne učenie, 

 skupinová práca (skladačkové učenie), 

 hranie rolí, simulácie, modelové situácie, dramatizácia textu, 

 čítanie s porozumením (I.N.S.E.R.T., riadené poznámky), kritické čítanie, 

 prevod (spracovanie textu do podoby posteru, grafu, tabuľky a opačne), 

 kladenie otázok. 

Stratégie a metódy rozvíjajúce kompetencie riešiť problémy: 

 kooperatívne učenie, 

 medzipredmetové projekty, tematické a projektové dni, 

 trojfázový model učenia E – U – R, 

 spájanie k sebe patriaceho, vyradenie z radu, tvorba logických reťazcov. 

Stratégie a metódy rozvíjajúce pracovné kompetencie: 

 kooperatívne učenie, 

 práca so sebahodnotiacimi hárkami, 

 autentické učenie sa – návšteva divadelných predstavení, práca v múzeu, tvorba 

časopisu, prispievanie do detských relácií, tvorba predstavení, programov, výstav. 

E – U – R  

V úvode stručného opisu stratégií a metód aktívneho učenia sa budeme venovať 

predstaveniu trojfázového modelu učenia E – U – R (evokácia – uvedomenie si významu 

informácií – reflexia). 

E – U – R slúži ako model pre našu predstavu o tom, čo sa deje, keď sa niekto učí 

nové poznatky. Je to model využívaný pedagogickým konštruktivizmom a myslí 

predovšetkým na to, čo a v akom poradí má pri učení robiť žiak, aby sa skutočne niečo naučil, 

tým máme na mysli pochopil to a vedel to použiť. Aj tradičná pedagogika má svoje modely 

pre výučbu. V týchto modeloch je východiskom pre plánovanie učivo a učiteľova činnosť, nie 



žiakovo učenie. Napriek vonkajšej podobnosti s takýmito opismi výučby (napr. opakovanie  - 

motivácia – expozícia – zhrnutie – upevnenie – kontrola) je E – U – R podstatne iný model. 

Je pomôckou pre plánovanie a realizáciu takej výučby, v ktorej chceme, aby sa žiaci 

učili aktívne, aby výučba bola účinná a mala hlavu aj pätu. Nie je to predpis ani zaručene 

platný zákon. Neslúži ako záväzný vzor s predpísaným obsahom. Má pomáhať, nie zväzovať. 

Je to rámec pre naše chápanie uceleného priebehu učenia – učebnej situácie. Nie je 

metódou vyučovania! Jednotlivými vyučovacími metódami len tento rámec napĺňame. 

Je to model odvedený z psychologických výskumov učenia a výskumov o fungovaní 

mozgu. Výskumy prebiehali v ostatných sto rokoch po celom svete. E – U – R nie je novota 

podľa cudzích vzorov alebo podľa západnej módy. Nejde ani o výmysel jednotlivého 

teoretika, ani o model, ktorý vymyslel nejaký učiteľ z praxe. 

E – U – R umožňuje aj vo väčšej triede individualizovať žiakovi učenie, pretože  

u každého jednotlivého žiaka nadväzuje jeho učenie v tom bode, kde žiak so svojimi 

vedomosťami, schopnosťami a postojmi práve je. Aj v rámci rovnakých činností a práce 

s tými istými zdrojmi umožňuje mnoho rôznych ciest k pochopeniu látky. Nie je to jednotný 

tematický plán pre celú triedu naraz. 

Model E – U – R je vhodný predovšetkým pre učebné situácie, v ktorých si majú žiaci 

osvojiť nové poznatky, usporiadať ich do nových súvislostí, prepojiť so svojimi 

skúsenosťami, zážitkami. Zároveň umožňuje plánovať výcvik v sociálnych a kognitívnych 

schopnostiach, či priamo kompetenciách. Pre realizáciu zážitkového učenia alebo učenia 

postaveného na vlastnom vývoji je lepšie siahnuť po iných plánovacích modeloch, napr. po 

tzv. Kolbovom cykle.  

Trochu podrobnejšie si opíšeme jednotlivé fázy modelu E – U – R.  

Evokácia 

Vo fáze evokácie pripravuje učiteľ žiakom príležitosť k tomu, aby si spomenuli 

a utriedili svoje doterajšie predstavy o téme, ktorou sa budú na hodine zaoberať. Zadania pre 

evokáciu môžu byť rôzne. Dôležité je, aby evokácia prepájala doterajšie znalosti, skúsenosti, 

či predstavy učiaceho sa žiaka s cieľom učenia pre danú hodinu. 

Pokiaľ učiteľ zvolí najjednoduchšiu formu evokácie a žiakov sa priamo pýta, čo už 

o téme vedia, je zásadné, aby sa zadanie podávalo formou: „Prečo myslíte...? Ako podľa 

vás...? Zažili ste niekedy...? Ako ste sa cítili, keď...? Uveďte viacero rôznych riešení či 

odpovedí...“ – teda tak, aby zadanie nevylučovalo z hry žiakove prekoncepty (správne alebo 

falošné). Evokované prekoncepty fungujú v procese učenia dvojakým spôsobom: jednak 

pomáhajú žiakom nejako spracovať, chápať novú látku, ale zároveň sami seba v tomto 

procese spochybňujú a menia sa. Inak povedané, prekoncepty sú nástroje, ktoré umožňujú 

porozumieť novému. Zároveň sa sami pri tom čiastočne dopĺňajú, vyvracajú, prestavujú,... 

Uvedomenie si významu informácií 

V tejto fáze žiaci: 

 pracujú s vedúcim zdrojom informácií, 

 porovnávajú to, na čo si spomenuli a prediskutovali v evokácii s tým, čo im poskytuje 

nový zdroj, 

 zdroj spracovávajú aktívne a samostatne (pomocou metód aktívneho učenia) 

 upravujú doterajšiu poznávaciu (kognitívnu) štruktúru danej témy vo svojej mysli 

podľa novo získaných informácií, 



 budujú si chuť učiť sa, pretože v tejto fáze môžu zažívať pocity úspechu a uspokojenia 

z vlastných objavov. 

Vo fáze uvedomenia si významu žiaci k svojej práci priberajú informácie, ktoré 

pochádzajú zo zdroja, ktorý žiaci môžu považovať v danú chvíľu za zdroj informovanejší, 

poučenejší ako sú oni sami. Vhodným zdrojom informácií v škole môže byť text, učiteľov 

výklad, rozprávanie pamätníka alebo experta či znalca z radov žiakov (žiak, ktorého záľubou 

je daná problematika a veľa o nej vie), experiment, videoprojekcia, návšteva múzea alebo 

galérie, skanzenu, rezervácie, zoo, divadelné predstavenie, film, ukážkové riešenie výpočtu,... 

Žiaci vlastnou činnosťou získavajú odpovede na svoje otázky z evokácie z tohto 

autoritatívneho zdroja informácií alebo si v ňom overujú, či to, na čo prišli v evokácii, je 

pravda – potvrdzujú si to, či si to vyvracajú alebo si rozširujú pochopenie témy – dozvedia sa 

úplne niečo iné.  

Dôležité je, že sa žiaci učia informácie nielen prijímať, ale súčasne premýšľať o tom, 

kam s nimi a akú hodnotu pre nich vlastne tá ktorá informácia má. A to je práve to 

uvedomenie si významu novo získaných informácií. 

Najčastejším zdrojom informácií býva písaný text. Chceme s textami čo najčastejšie 

pracovať, aby sa ich žiaci naučili spoľahlivo spracovávať a nachádzať v nich požadované 

informácie a zároveň aby dokázali spoľahlivosť informácií posúdiť. Stretávame sa 

s námietkami, že žiaci nemôžu využívať texty ako zdroj informácií, pretože zle čítajú. Tu 

prevažuje zodpovednosť za predanie informácií nad zodpovednosťou za tréning tak dôležitej 

životnej zručnosti. Práve preto, že žiaci zle čítajú, musia v škole čo najviac čítať. Keď to 

zvládnu, budú schopní nájsť i tie informácie, ktoré im škola buď nedala alebo ich už zabudli. 

Z hľadiska motivácie je pre žiakov dôležité, aby zvládli prácu s textom tak, aby aspoň 

nejaké informácie našli. Kvôli tým žiakom, ktorí čítajú s obtiažami, by mal text v úvode 

obsahovať dosť jasné hlavné informácie, mal by mať hneď za tým svoju zásadnú časť, ktorú 

by mali stihnúť prečítať všetci, a pre rýchlejších žiakov by mali byť jednak v druhej časti 

textu alebo i v priebehu hlavnej časti, ale nejako odčlenene, dodatočné, prehlbujúce údaje, 

ilustrácie, grafy, aplikácie. 

Čas na načerpanie informácií by mal byť primeraný na zvládnutie každým žiakom, ale 

nie každý žiak musí jednotne zvládnuť celý objem. 

Upozorňujeme, že na chuti a zručnosti čítania musí škola pracovať od samotného 

začiatku, od 1. triedy, a to nehovoríme len o technike čítania. 

Najčastejšie omyly vo fáze uvedomenia si významu informácií: 

- zo strachu z neúspechu hodiny si niekedy učitelia plánujú a dávajú do tejto fázy také 

texty alebo úlohy, ktoré sú vlastne len opakovaním alebo precvičovaním už známej 

látky. To však v triede nemôže fungovať a žiaci sa nudia a vymýšľajú neplechu. 

- inokedy sa obávame ponúknuť žiakom texty a informácie sporné, vhodné na 

pochybovanie a overovanie i vyvracanie. Však texty zaručene správne nie sú pre 

žiakovu zvedavosť dosť príťažlivé – žiaci vycítia, že správnosť prevážila nad 

hľadaním odpovedí a vzdajú to. Naviac zaručene správny text neučí žiakov 

pochybovať, dokazovať a vyvracať – teda myslieť a nakoniec si z neho neodnesú ani 

požadované informácie na zapamätanie. 

- V snahe hodinu oživiť niektorí učitelia zaraďujú aj to tejto fázy metódy (napr. Kocka), 

ktoré neprinášajú novú informáciu. 



Reflexia 

V evokácii si žiak spomenul na svoje doterajšie znalosti a porozumenie téme 

(prekoncept), v uvedomení ho konfrontoval s novými informáciami a využil k ich pochopeniu 

(niektoré si spojil s doterajšími, iné odložil ako pochybné). Pritom sa mu rozrušilo pôvodné 

chápanie témy alebo problému. 

V reflexii zostavuje svoj nový obraz študovanej veci, to znamená že stavia novú 

štruktúru z pôvodných i nových poznatkov a otázok, obaľuje ich podrobnosťami, ujasňuje si 

súvislosti. 

Reflexia sa týka cieľov učenia vecného obsahu (o čom sme sa učili, čo sme mali 

pochopiť alebo zvládnuť). Môže sa týkať aj procesu učenia (ako som sa učil). Nie na každej 

hodine sa reflexia procesov učenia naplno prejaví.  

Najčastejšie omyly vo fáze reflexie: 

- ponáhľame sa – úlohy vedúce k reflexii sú pomerne náročné na premýšľanie, ale nie 

vždy na ne zostáva v závere hodiny dostatok času, 

- robíme výklad – učitelia vsúvajú do reflexie svoje správne alebo nutné informácie, 

prípadne ich nadiktujú v záverečnom zhrnutí. Tento postup je však neprípustný, 

- kontrolujeme – niekedy učitelia zadávajú úlohy, ktoré slúžia pre ich kontrolu. 

Nesprávne. Rozdiel medzi kontrolou a reflexiou je v tom, že vo fáze reflexie sa žiak 

ešte stále učí – konštruuje svoje poznanie a trvalé porozumenie, 

- vyrušujeme – žiaci k tomu, aby dobudovali svoje poznanie potrebujú pokoj 

a sústredenie. Ak sa učiteľ snaží triede ešte rýchlo niečo dorozprávať, dovysvetľovať, 

zadať domácu úlohu a podobne, narúša tento proces. Individuálne stretnutia učiteľa 

a žiaka bez rušenia ostatných sú možné. Každý žiak musí byť však zvyknutý, že mu 

nič neuniká, keď práve nepočúva, čo učiteľ v priebehu reflexie hovorí v konzultácii 

niekomu druhému. 

Brainstorming 

Pomerne veľa pozornosti venujeme brainstormingu a jeho rôznym podobám. 

Nepochybujeme o tom, že túto metódu väčšina učiteľov pozná. Dôležité je, aby ste si so 

žiakmi stanovili pravidlá, ktoré budú záväzné tak pre nich, ako aj pre učiteľa. 

Základné pravidlá brainstormingu: 

- zákaz kritiky alebo akéhokoľvek hodnotenia prinášaných nápadov, či už zo strany 

zúčastnených alebo zo strany učiteľa, 

- uvoľnenie fantázie – napomáha vedomie, že nápady nebudú kritizované, 

- vzájomná inšpirácia – prínosná je práca v skupinách, 

- brainstormingu sa venujeme po celú dobu, ktorú sme si vopred stanovili – najlepšie 

nápady prichádzajú vo chvíli, keď si myslíme, že nás už nič nenapadne. 

Postup učiteľa pri brainstormingu: 

- zoznámte žiakov s metódou, 

- napíšte tému alebo otázku na veľký papier (tabuľu) tak, aby ju každý žiak dobre videl, 

- požiadajte žiakov o ich nápady, myšlienky a asociácie, 

- zdržte sa vlastného prejavu, nechajte hovoriť účastníkov, 

- v prípade, že sa nápady opakujú, stimulujte žiakov k príkladom z iného uhla pohľadu, 

položte doplňujúcu otázku, 



- výsledky brainstormingu použite ako východisko pre ďalšie premýšľanie alebo 

riešenie problému. 

Neštruktúrovaný brainstorming 

Po celú stanovenú dobu píšeme k téme všetko, čo vás napadne, bez triedenia, 

opravovania, (seba)cenzúry.  

Najskôr môže prebiehať ako individuálny, potom sa môžu žiaci vo dvojici podeliť 

o to, na čo prišli (môžu získať ďalšiu inšpiráciu) a naďalej sa môže nabaľovať vo väčších 

a väčších skupinách, až napokon v celej triede. 

Ukážka (v našom prípade sme účastníkom kurzu zadali tému STÔL 

Stôl, stolička, drevený, jedlo, počítač, sedieť, rodina, obrus, kvety, sklenený, sex, neporiadok, 

papiere, tanier, pracovný, obed, dobrá nálada, pohoda, nohy, hostia. 

 

Voľné písanie 

Žiak píše o téme po celý stanovený čas (obvykle 5 – 10 minút). Drží sa témy, prípadne 

sa k nej snaží vracať, formuluje myšlienky. Zapisuje všetky myšlienky, ktoré mu práve 

napadajú. Niekedy to môže byť „Dnes je ale krásny deň. Nič ma momentálne nenapadá. Čo 

tu budem písať.“ „Učí sa od seba samého“, sám odhaľuje, čo všetko o téme vie, ale bežne si 

to neuvedomuje. Pri písaní sa neprihliada na formu ani krásu písania, nehodnotíme pravopis. 

V priebehu písania sa nevraciame k tomu, čo sme už napísali, nič nemeníme, nevylepšujeme, 

neopravujeme.  

Naši účastníci si vyskúšali voľné písanie na tému ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ 

PROGRAM VČERA, DNES A ZAJTRA. Dobrovoľníci svoje voľné písanie prečítali pred 

ostatnými účastníkmi. 

 

Kocka 

Veľmi podobnou metódou je kocka, ktorá využíva metódu voľného písania. Vedie 

premýšľanie o danej téme šiestimi smermi (veľmi sa približuje k Bloomovej taxonómii): 

- opíš, 

- porovnaj, urči, čomu sa to podobá, 

- asociuj, povedz, čo ťa pri myšlienke na danú tému napadá, na čo si spomenieš, 

- aplikuj, použi, povedz, na čo slúži alebo by mohlo slúžiť, 

- analyzuj, označ, z čoho sa to skladá, 

- vyhodnoť, povedz, čo je na tom dobré, čo zlé, aké dobré a menej dobré stránky téma 

má. 

Zhlukovanie – myšlienkové mapy 

Ide vlastne o graficky organizovaný brainstorming, pri ktorom sa už nápady 

štruktúrujú. K hlavnej téme (zapísanej v bubline v strede papiera/tabule) sa pripájajú ďalšie 

bubliny, v ktorých sú zachytené časti (zložky) hlavnej témy, k nim sa pripájajú zase ďalšie 

bubliny s podzložkami atď. myšlienková mapa môže slúžiť ako pomôcka pre vytvorenie 

dobre usporiadaného textu. 

 

 

 



Ukážka – účastníci nášho kurzu sa pokúsili vytvoriť myšlienkovú mapu na tému 

UČENIE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOOPERATÍVNE METÓDY BRAINSTORMINGU 

Kmene a korene 

Žiakov rozdelíme do skupín asi po päť. Skupiny si vylosujú úlohu, na ktorú majú 

vyčerpávajúco odpovedať. Každá skupina si zvolí svoj kmeň – toho, kto bude zapisovať, čo 

mu prinesú korene. Korene sa snažia vyživiť svoj kmeň tým, že v miestnosti zistia názory čo 

najväčšieho počtu osôb na problematiku, ktorú má ich skupina riešiť. Keď sa zdá, že všetci 

mali šancu opýtať sa všetkých a naopak, všetci si povedali, čo chceli povedať, skupina si 

sadne k svojmu stolu a pripraví prezentáciu možných riešení zadanej otázky. Metódu môžeme 

využiť aj pri riešení toho istého problému alebo zadania, ak chceme docieliť kreatívne návrhy. 

V kurze sme si vyskúšali túto metódu pri tvorbe rozprávky ZAKLIATA STOLIČKA. 

Podmienkou bolo využitie štyroch kľúčových slov: ruža, žaba, lavička, škola (kľúčové slová 

sú ďalšou z metód aktívneho učenia). Ako pomôcka slúžili štyri otázky: 

Kto zvyčajne vystupuje v rozprávke? 

Koľkokrát sa väčšinou hrdina pokúša získať princeznú? 

Ako princ obyčajne získava pomocníkov? 

Ako rozprávky končievajú? 

Výsledkom boli dve krásne, ale úplne odlišné rozprávky o zakliatej stoličke. 

 

Štyri rohy 

Na štyri papiere umiestnené v rohoch miestnosti učiteľ napíše vždy po jednej otázke. 

Žiaci individuálne prechádzajú od papiera k papieru a píšu svoje odpovede. Ku každému 

papieru sa môžu niekoľkokrát vrátiť a prečítať si, čo zapísali spolužiaci. To môže podnietiť 

ďalšie nápady. 

 

učenie 

vzdelávanie 

škola 

vyučovanie 

život 

prestávky 

učebnice 

zvonenie 

kurzy 

školenie 

triedy 

žiaci 

učitelia 

známky 

vyučovacie 

predmety 

pomôcky 



Dookola 

Veľmi podobná metóda so štyrmi rohmi. Každá skupina žiakov dostane na stôl veľký 

papier s otázkou, prediskutuje ju a zapíše všetky možné odpovede, ktoré ju napadnú. Po 

niekoľkých minútach sa papiere pošlú ďalej a ďalšia skupina po prečítaní pridá, čo napadlo ju. 

Takto sa papiere posúvajú, kým sa nevrátia pôvodnej skupine. 

 

Päťlístok 

Päťlístok je silno štruktúrovaný brainstorming. Touto metódou sa snažíme vyjadriť podstatné 

aspekty témy, o ktorej premýšľame. Vyžaduje veľmi zhustené vyjadrenie, vyzerá trošku ako 

básnička v piatich riadkoch: 

Téma 

____________          ____________ 

Aká téma je (dve slová, ktoré vystihujú vlastnosti témy, nemusia spolu súvisieť) 

____________          ____________          ____________ 

Čo sa s témou môže diať, čo téma robí (tri slová, ktoré nemusia navzájom súvisieť) 

____________          ____________          ____________          ____________ 

Súvislý výraz (veta), ktorý vystihuje podstatu témy (štyri slová) 

____________________ 

Obrazné vystihnutie témy, 

jednoslovné, metafora 

Účastníci si vyskúšali metódu na téme VÍKEND: 

Víkend 

predĺžený          pracovný 

plynie          zaujíma          vzdeláva 

Školenie k tvorbe ŠkVP. 

Inšpirácia 

 

Pri práci s textom môžeme využívať niekoľko metód.  

I.N.S.E.R.T. 

Používame ju pri individuálnej práci žiakov s textom. Pri čítaní si žiak v texte 

označuje informácie znamienkami (ukážka): 

 známe informácie, 

+ nové informácie, 

 myšlienky, s ktorými nesúhlasí, 

? informácie, o ktorých sa chce dozvedieť viac. 

Ukážka: 

 Minerálne látky nie sú síce zdrojom energie, ale sú neodlučiteľnou súčasťou všetkých 

buniek. V niektorých tkanivách sa hromadia a dodávajú im tvrdosť. 

Vo väčšom množstve potrebuje človek zlúčeniny vápnika a fosforu, v menšom množstve 

zlúčeniny sodíka, draslíka, horčíka, jódu, chlóru a ďalších prvkov. 

+ Niektoré minerálne látky človeku postačujú len v minimálnom alebo stopovom  množstve, 

ale napriek tomu sú nevyhnutné (napr. zlúčeniny železa pre tvorbu červeného krvného farbiva 

hemoglobínu, jód pre správnu funkciu štítnej žľazy). 



Vitamíny sú pre náš život nenahraditeľné, pretože sa zúčastňujú na priebehu dejov v bunkách. 

Prijímame ich v malých dávkach buď už hotové alebo ich základ (provitamín), z ktorého si 

telo vitamín dotvorí. Vitamíny majú rôzne zloženie a hlavné z nich sa označujú veľkými 

písmenami abecedy.  

Pre dobré trávenie a vstrebávanie látok má veľký význam príjemné prostredie a vkusné 

pokojné stolovanie. 

+ Potravou sa do nášho tela dostávajú i rôzne nežiaduce látky (ťažké kovy, zvyšky rôznych 

chemikálií používaných v poľnohospodárstve, v potravinárskom a inom priemysle).  

? Tieto látky ovplyvňujú zdravie nepriaznivo. Môžu vyvolať poruchy jednotlivých častí 

tráviacej sústavy, narušovať zloženie a funkciu krvi i tkanív tela, do ktorých sú krvou 

rozvádzané. 

Výsledkom je tabuľka s prehľadne usporiadanými informáciami. Nasleduje diskusia 

k prečítanému textu a tabuľke. 

 +  ? 

Základné sú tuky, 

cukry a bielkoviny. 

Denne by sme mali 

vypiť až 3 litre 

tekutín. 

Do potravy patria aj 

vitamíny. 

 

Cukry nazývame aj 

sacharidy. 

Stopové prvky sú 

niečo, čo jeme vo 

veľmi malom 

množstve a sú 

dôležité. 

V potrave jeme aj 

veľa nežiaducich 

látok. 

 Patria k nežiaducim 

látkam éčka? 

 

 

Posledné slovo patrí mne 

Ide o samostatné čítanie textu s vytvorením výpiskov (kartičky asi formát pohľadnice): 

Prvá strana kartičky 

Doslovné výpisky z textu – citát 

 

 

(odsek, veta, niekoľko slov, jedno slovo,...) 

žiaci uvedú stranu a riadok textu 

Druhá strana kartičky 

Žiakov komentár k výpiskom (citátu) – je 

písaný súvislým textom 

 

(veta, niekoľko viet, odsek) 

Žiak píše, prečo si vybral to, čo si vybral, 

usiluje sa o presné vyjadrenie, aby 

dostatočne vystihol svoje myšlienky (žiak 

vie, že pri poslednom slove už nebude môcť 

ani nič doplniť, spresniť, ani inak 

komentovať) 

Žiaci sedia v kruhu, aby na seba dobre videli. Textom prechádzame chronologicky. 

Učiteľ vyzve žiakov, aby sa podelili o svoje výpisky, pokiaľ sú z tej časti textu, ktorou sa 

práve zaoberáme. 

Dobrovoľník prečíta svoje výpisky, ďalej nič nehovorí, ani mimikou nereaguje na 

slová spolužiakov. Ostatní odhadujú, prečo si vybral práve to, čo si vybral – aký je asi žiakov 

komentár. Prebieha diskusia – žiaci sa vyjadrujú buď priamo k žiakovej voľbe výpiskov 



(Zuzka si vybrala tento citát preto, lebo...), ale môžu reagovať aj vzájomne na svoje odhady 

(Nesúhlasím s Martinom, pretože ako poznám Zuzku, jej voľba bola ovplyvnená...). 

Keď už nikto nemá potrebu reagovať, učiteľ vyzve žiaka, ktorý citát vybral, aby 

prečítal svoje posledné slovo. Nesmie nič komentovať, či dopĺňať, číta doslovne to, čo 

zapísal. 

Nikto zo žiakov, ani učiteľ už nesmie nič dodávať. 

 

Čítanie s predvídaním 

Čítaný text na vhodnom mieste prerušíme a rozpútame diskusiu vhodnou otázkou. 

Môžeme ponúknuť aj niekoľko možností, ako bude text pokračovať. 

Účastníci si metódu vyskúšali na texte krátkej poviedky. Účastníci dostali tri samostatné 

papiere. V prvej časti bol text prerušený a nasledovala otázka: „Čo asi pani Demeterová 

urobila?“ Účastníci navrhovali možné pokračovania textu, ktoré vychádzali z informácií 

získaných v texte, ale aj so svojich vlastných skúseností a dovolíme si tvrdiť, že aj predsudkov 

voči Rómom. V druhej časti sme im ponúkli niekoľko možností, ako by mohol text pokračovať. 

Tretia časť predstavovala akési rozuzlenie záhady – dokončenie poviedky. 

 

Podvojný denník 

Metódu využívame pri práci s textom. 

Na ľavú stranu si žiak vypíše pasáž (časť textu), ktorá na neho zapôsobila 

(pripomenula mu vlastný zážitok, predstavuje pre neho záhadu, nemôže s ňou súhlasiť,...). 

Na pravú stranu žiak napíše komentár j zvolenej pasáži (prečo si zapísal práve to, čo 

mu pripomenula, aké otázky v ňom vyvolala, s čím nesúhlasí,...). 

 

Matematický denník 

Žiak súvislým textom formuluje svoje porozumenie. Presne hovorí, čomu porozumel 

a kde sa jeho porozumenie zastavilo. V svojej práci nájde miesta, ktorými môže zdokladovať 

porozumenie i neporozumenie. Pomenuje, čo mu pomohlo v učení, pomenuje, akú pomoc by 

bol potreboval k lepšiemu pochopeniu. Identifikuje svoje ďalšie ciele v učení (čo by sa 

potreboval ešte naučiť). 

 

Skladačkové učenie 

Túto metódu uplatňujeme pri úlohách, ktoré sa dajú rozložiť na čiastkové úlohy alebo 

pri úlohách, ktoré vedú k tomu istému zisteniu. 

Podstatou tejto metódy je práca v domovských a expertných skupinách.  

Žiakov rozdelíme do domovských skupín (počet žiakov volíme v závislosti od počtu 

čiastkových problémov). Každá skupina dostáva tú istú úlohu, ktorá je rozdelená do 

čiastkových úloh. Každý člen domovskej skupiny je zodpovedný za vyriešenie jednej 

podúlohy. V texte úlohy môžu byť jednotlivé podúlohy odlíšené farebne. Takže jeden žiak 

bude mať modrú podúlohu, druhý zelenú podúlohu, ďalší červenú apod. 

Žiaci odchádzajú riešiť svoje úlohy do expertných skupín – napr. modrá skupina 

zoskupuje všetkých žiakov, ktorí majú riešiť modrú podúlohu. V expertnej skupine žiaci 

spoločne vyriešia úlohu, dohodnú sa na stratégii, ako problém objasnia ostatným žiakom 



v domovskej skupine. Z expertnej skupiny neodchádza žiadny žiak s vedomím, že niečomu 

nerozumel. 

Po návrate do domovských skupín si žiaci odovzdávajú získané informácie 

a objasňujú riešenie „svojho“ problému. Následne sa skupina dohodne na vyriešení celej 

komplexnej úlohy. 

Ukážku sme pre ušetrenie času urobili na príklade pre prvý stupeň ZŠ – slovná úloha 

z matematiky, ktorej predchádzala hravá forma úvodu do problematiky. Každá domovská 

skupina dostala úlohu: 

V jednom mori si spokojne žili žraloky, chobotnice, veľryby a medúzy. Báli sa len rybárskych 

lodí a rybárov.  

Pán Žralok sa preto so svojimi piatimi deťmi a manželkou odsťahoval do susedného mora. 

V našom mori tak zostali len tri dospelé žraloky. Jeden z nich sa staral o tri deti, druhý 

o jedno a tretí o dve deti. 

Chobotniciam sa v mori páčilo. Otecko s mamičkou si pokojne plávali so svojimi dvoma 

deťmi a aby im bolo veselšie, pozvali na návštevu tetu so synom a babičkou. 

Veľrýb bolo v mori pätnásť, ale niektoré však rybári chytili. Odviezli šedého veľrybáka 

s bratom a jeho dvoma deťmi, ale tiež slečnu veľrybu s mamičkou a babičkou.  

Otecko a mamička medúza si lode vôbec nevšímali. Radovali sa zo svojich troch dospelých 

synov , dvoch vnučiek a jedného vnuka.  

Koľko živočíchov žije teraz v našom mori? 

Členovia domovských skupín si rozdelia úlohu na podúlohy – zelenú, modrú, oranžovú 

a ružovú. Odchádzajú do expertných skupín podúlohy vyriešiť – napr. modrá expertná 

skupina rieši počet chobotníc v mori. Následne sa vracajú do domovských skupín, kde 

spoločne nájdu odpoveď na poslednú otázku – Koľko živočíchov žije teraz v mori? 

 

Kladenie otázok 

Pre rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov je veľmi dôležité aj kladenie otázok. 

Dobrá (otvorená) otázka nezačína slovami Čo? Ako? Odpoveď na otázku nesmie byť áno – 

nie. Pri tvorbe otázok odporúčame začínať slovami Prečo? Na čo? Čo si myslíš? 

Našu prednášku sme zakončili písaním odpovede na otázku: V čom bola pre Vás táto 

prednáška prínosom? 

 

 

PaedDr. Monika Reiterová 


