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ÚVOD  

Štátny vzdelávací program predstavuje záväzný dokument, stanovujúci  všeobecné 

ciele vzdelávania a kľúčové kompetencie žiakov, ku ktorým má smerovať 

vzdelávanie a vychovávanie. Ciele vzdelávania, ktoré sú jeho súčasťou, poukazujú 

na potrebu zabezpečenia vyváženého rozvoja žiakovej osobnosti. Štátny vzdelávací 

program stanovuje povinné vyučovacie predmety, ktoré sú zaradené do 

jednotlivých vzdelávacích oblastí. Občianska náuka je súčasťou vzdelávacej oblasti 

Človek a spoločnosť, do ktorej sú zaradené učebné predmety dejepis a geografia. 

Hlavným zámerom uvedenej oblasti je oboznámiť žiakov s vývojom našej 

spoločnosti, s dôležitými spoločenskými javmi a procesmi, ktoré sú súčasťou nášho 

každodenného života. Nevyhnutným aspektom je usmerňovať žiakov k chápaniu 

a vnímaniu sveta vo všeobecnej integrite a v kontexte vzájomného a nevyhnutného 

vzťahu medzi prírodou a spoločnosťou. 

Občianska náuka je z obsahového aspektu rozmanitá a bohatá, pozostáva 

z viacerých obsahových zložiek (filozofická, politologická, ekonomická, sociologická, 

právna, ekonomická, psychologická, etická). Žiaci si osvojujú základné poznatky 

z rôznych rovín, štruktúr, aspektov ľudskej spoločnosti, zodpovedajúcim uvedeným 

zložkám predmetu, s akcentom na ich vzájomný prienik a komplexné, syntetizujúce 

ponímanie reality.   

Obsahová zložitosť tém, zahrnutých v predmete, kladie vysoké nároky na realizáciu 

občianskej náuky v pedagogickej praxi, ktorá vyžaduje nielen kompetenciu učiteľa 

zvládnuť jeho obsah. Prácu učiteľa považujeme za úspešnú predovšetkým 

prostredníctvom komplexu profesijných kompetencií, orientovaných na metodicko-

didaktickú súčasť edukácie, transformujúcu sa do realizácie vyučovacieho procesu 

skrze uplatnenie vhodných metód, foriem práce, využitia didaktických zásad 

či adekvátneho materiálno-didaktického zabezpečenia. 

Predložený učebný text reflektuje aktuálne požiadavky súčasnej edukácie 

v prepojení na potreby spoločenskej praxe a prezentuje spôsob, prostredníctvom 

ktorého je možné podporovať a rozvíjať u žiakov predovšetkým kompetenciu 

tvorivého riešenia problémov. Kompetencia orientuje žiaka ku kritickému mysleniu 

ako nutnému predpokladu samostatného logického premýšľania a následne 

samostatných kreatívnych návrhov, ktoré žiak dostatočne dokáže prezentovať, 

argumentovať, obhajovať. 

Učebný text prezentuje komplex stratégií, zameraných na uplatnenie tvorivé 

a kritické myslenie žiaka a možnosti jeho rozvíjania v predmete občianska náuka na 
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úrovni základnej a strednej školy. Oboznamuje čitateľa s podstatou, miestom 

a zámerom stratégií a ich teoretickým zázemím. Vybraté stratégie autorky 

orientačne popisujú v jednotlivých kapitolách, ktorých súčasťou sú obsahovo 

a metodicky spracované návrhy na ich implementáciu do školskej praxe. Záver 

každej kapitoly je venovaný súboru problémových úloh, praktických aktivít či 

námetov na diskusiu, ktoré vedú študentov učiteľstva v odbore Výchova 

k občianstvu k rozvíjaniu vlastnej tvorivosti a kritickému premýšľaniu.  

Tvorivé a kritické myslenia je bohatý koncept, ktorý sa vyvíjal počas 2500 rokov, 

nejde o univerzálny prístup, každý jednotlivec je vystavený problémom, s ktorými 

sa musí vysporiadať sám. Reakcia na výzvy 21. storočia so zložitými 

environmentálnymi, sociálnymi, ekonomickými problémami vyžaduje, aby boli 

mladí ľudia kreatívni, inovatívni, prispôsobiví, disponovali zručnosťami, ktoré im 

umožnia kriticky a tvorivo myslieť. Nikto z nás sa nestáva tvorivým a kritickým 

mysliteľom automaticky, rozvoj zručností a dispozícií kritického a tvorivého 

myslenia je celoživotné úsilie. 

Práca Tvorivé a kritické myslenie v príprave učiteľov občianskej náuky predstavuje 

učebný materiál, zohľadňujúci aktuálne požiadavky v pregraduálnej príprave 

budúcich učiteľov občianskej náuky na úrovni ISCED2 a ISCED3, realizovanej v rámci 

odboru Výchova k občianstvu na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Univerzita 

Konštantína Filozofa v Nitre. Práca predstavuje komplex podnetov, ktoré môžu 

osloviť a byť zaujímavé aj pre aktívnych učiteľov uvedeného predmetu.  
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 TVORIVOSŤ  V PREDMETE OBČIANSKA NÁUKA  

Tvorivosť je výrazom slobody a samostatnosti človeka, je to špeciálna schopnosť ísť 

vlastnou životnou cestou, realizovať možnosti svojho života. Každý človek je tvorivý, 

ale každý môže byť ešte tvorivejší, predpokladá to chápať samého seba ako 

zásobáreň možností, ako slobodnú bytosť. Sloboda je realizovaná v zmysle sloboda 

od niečoho (nemusíme poslúchať svoje pudy) a sloboda k niečomu (robiť nezávislé 

rozhodnutia). V každej chvíli je možnosť nového, iného rozhodnutia, možnosť iného 

správania, konania. Pri tvorivosti je krok do novej rieky skutočne nový a 

hodnotnejší, ako kroky predtým. 

Kreatívne myslenie je schopnosť vytvárať nápady, ktoré sú originálne a hodnotné, 

zahŕňa spájanie a syntetizáciu rôznych informácií a nápadov, s cieľom vytvoriť nové 

a cenné vedomosti alebo riešenia. Tvorivé myslenie obsahuje vývoj toho, čo ešte 

neexistuje, čo si vyžaduje identifikáciu vymedzení v rámci existujúcich riešení. Je to 

proces zisťovania, v rámci ktorého sa myšlienky organizujú do súvislej formy so 

zámerom nájsť riešenie predchádzajúcich rozporov či problémov. 

 

 „Desatoro tvorivosti“  

Vyučovanie je zložitý a komplikovaný súbor aspektov, podieľajúcich sa na 

procesualite pôsobenia na rozvoj žiakovej osobnosti.  V kontexte s akcentom na 

tvorivosť je možné poukázať na viacero špecifických prvkov, ktoré učiteľ 

v edukačnom procese rešpektuje, alebo by mal rešpektovať. 

1. Každý človek je tvorivý a môže byť ešte tvorivejší  

Zvyšovanie tvorivosti u žiaka je dlhodobý proces, na ktorom sa v súčasnosti aktívne 

podieľa škola, učiteľ. V každom človeku je istá potencialita tvoriť, v školskom 

prostredí ju má učiteľ poznať a rozvíjať, utvárať podmienky pre jej prejav, 

premyslene a systematicky pripravovať pedagogické situácie (úlohy, motiváciu, 

atmosféru), ktoré by viedli deti a mládež k tvorivému mysleniu (Zelina, 1997, 20).  

2. Tvorivosť je súčasťou každodenného života, prejavujúca sa v každej ľudskej 

činnosti 

Život každodenne prináša potrebu konať, ale aj zlepšovať prístupy k optimálnemu 

riešeniu situácií, zmeny v zaužívanom nazeraní na svet, aby sa tak obmedzil 

stereotyp v konaní. 

Význam tvorivosti v bežnom živote človeka je možné ukázať na príkladoch jej 

viacerých aspektov: 
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Prežitie človeka  Význam tvorivosti z evolučného hľadiska.  

Uľahčenie, 

zefektívnenie 

života  

Tvorivosť umožňuje kvalitnejšie a rýchlejšie riešenie bežných 

problémov, na ktoré nestačia rutinné postupy, ušetrí čas, 

poskytuje viac možností dosiahnuť svoje ciele a riešiť 

problémy, poskytuje širší výber rôznych spôsobov riešenia, 

robí život jednoduchším.  

Vnútorné 

motivačné 

účinky  

Tvorivosť je hlavný spôsob sebarealizácie, realizácie 

individuálneho tvorivého potenciálu.  

Sebaobjavovanie je sprevádzané pocitom radosti úspešného 

výkonu; sebaocenenie a sebaodmeňovanie výrazne podnecuje 

kognitívny rozvoj.  

Vonkajšie 

motivačné 

účinky  

Radosť z ocenenia iných, získanie uznania od svojho okolia, ale 

aj častejšie odsudzovanie v prostredí, kde sa preferujú 

zaužívané stereotypy, konflikty s okolím, ktoré nie je otvorené 

novým riešeniam, riziko nedorozumenia ak tvorivé riešenie nie 

je najlepším riešením. 

Emotívne 

pôsobenie  

Tvorivosť spríjemňuje život, robí život pestrejším, 

zaujímavejším, krajším. Vyvoláva pozitívne emócie, prináša 

dobrý pocit, radosť, spokojnosť zo samotného vyriešenia, 

efektu, vlastného procesu tvorby. Mení všednosť na radostné 

chvíle.  

Tabuľka č. 1: Význam každodennej tvorivosti pre bežného človeka (Jurčová, 2009, 

33).   

3. Tvorivosť je psychická funkcia človeka, ktorá sa dá rozvíjať, trénovať 

Rozvoj kreativity detí a mládeže nemožno redukovať len na aplikáciu niektorých 

cvičení, úloh a problémov, ktoré rozvíjajú tvorivé myslenie a schopnosti v školskom 

prostredí. Podpora tvorivosti sa realizuje aj prostredníctvom utvárania optimálnej 

sociálnej klímy, medziľudských vzťahov. Základy tvorivosti môžeme položiť 

pestovaním konvergentného myslenia, prostredníctvom konvergentných úloh, 

cvičení, ktoré svojím obsahom rozvíjajú aspekty tvorivosti. Medzi konvergentné 

techniky zaraďujeme tabuľky riešení, porovnávacie matrice, identifikácia kľúčových 

pojmov a tém skúmanej oblasti, myšlienkové mapy, analýza potenciálnych 

problémov, analýza vplyvu vonkajších a vnútorných podmienok riešenia problému.  
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Tvorivosť môžeme trénovať aj pomocou divergentných úloh, cvičení, problémov, 

situácií. Medzi divergentné techniky zaraďujeme analogramy, brainstorming a jeho 

varianty, asociačné rady. 

Vrcholom formovania kreativity sú metodické postupy, ktoré využívajú heuristiku – 

metodológia tvorivého riešenia problémov, zahrňujúce konvergentné a 

divergentné myslenie, ale aj hodnotenie, práca s informáciami, metódy 

experimentovania a i.  

Súčasne sa stretávame s viacerými metodológiami tvorivého riešenia problémov: 

heuristická metóda G. Pólyu; metóda brainstormingu Alexa F. Osborna; synektika 

W. J. J. Gordona; heuristika IDEALS G. Nadlera; heuristický postup INVENTIKA 

manželov Fustierovcov aj heuristika DITOR M. Zelinu.  

Heuristika DITOR M. Zelinu je univerzálna heuristika, ktorá je použiteľná pri tvorivej 

práci v umení a súčasne pri technickej tvorivosti, zlepšovaní vedeckej práce, v 

každodennej tvorbe medziľudských vzťahov, v tvorivosti pri pracovných 

problémoch, ale predovšetkým ako metóda tvorivého vyučovania a 

sebazdokonaľovania (Zelina, 1997, 164). 

4. Tvorivosť je „ťažká práca“,  zvyšovanie tvorivosti vyžaduje veľa vedieť, poznať, 

hľadať, experimentovať 

Kognitívna rovina musí byť v edukačnom prostredí úzko prelínaná s tvorivosťou. 

Bez poznatkov nemožno tvoriť, ale ani poznatky bez tvorivosti nemajú relevantnú  

hodnotu. 

5. Opakom tvorivosti je stereotyp, rutina, schematizmus, dogmatizmus, 

konformita, zlo, deštrukcia a pesimizmus 

Uvedené pojmy označujú výrazné zotrvávanie človeka na starom, usporiadanom,  

sú „antikreatívne“ a ich minimalizovanie pôsobí ako podmienka zvyšovania 

predpokladov tvorivej činnosti.  

6. Tvorivá osobnosť je systém, regulujúci vzťahy človeka a  svet tak, že produktom 

je nový a hodnotný výtvor  

Určujúcim prejavom tvorivosti je tvorivý produkt, predstavujúci reálny, 

dokázateľný, relatívne objektívny výstup tvorivej činnosti. V tvorivom produkte je 

stelesnená podstata tvorivosti, k základným znakom tvorivého produktu sa 

považujú novosť a vhodnosť. 

7. Najdôležitejším predmetom a cieľom tvorivosti je sám človek 

Vrcholom tvorivosti jednotlivca je vytvoriť seba ako tvorivú osobnosť. Zásadným 

predmetom a oblasťou tvorivosti je človek, sú jeho vzťahy k sebe, k iným, k svetu. 

Ak sa ľudské aktivity uskutočňujú tvorivo, napĺňa to človeka nádejou, že žije 
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plnohodnotným životom. Výrazom ľudskej tvorivosti sú výsledky vo všetkých 

oblastiach vedy, techniky v umení, a je potrebné podotknúť, že v každej oblasti 

ľudskej činnosti. Tvorivá osobnosť je zrelá osobnosť, presahujúca samu seba v 

komplexnosti zmyslu a poslania ľudstva a života všeobecne (Zelina, 1997). 

8. Tvorivosť je prevenciou a liekom proti civilizačným chorobám človeka 

V tvorivej práci človek nachádza zmysel života, sebarealizáciu, šťastie, prebúdza 

pocit autentickosti, samostatnosti, produkuje emócie, túžby. Tvorivý človek je 

odolnejší voči stresom, pestuje zdravý životný štýl, vyznáva morálne hodnoty, je 

aktívny, iniciatívny.  

9. Tvorivosť je najvyššou ľudskou aj spoločenskou hodnotou 

Tvorivosť je výsledkom, ktorý sa podieľa na rozširovaní bohatstva človeka  

a spoločnosti.   

10. Tvorivosť je cestou k naplneniu zmyslu ľudského života  

Tvorivosť je univerzálny atribút ľudského správania, myslenia a cítenia, nášho bytia, 

je to zložitý proces neustálej aplikácie osobnosti do podoby ľudského zmysluplného 

sebavyjadrenia. Ak som tvorivý dnes pre seba, môj zmysel spočíva v tom, aby som  

bol zajtra tvorivý pre moju rodinu, priateľa, pozajtra pre spolupracovníkov. 

Tvorivosť je prekonanie stálosti a tvorby prostredia, sveta tak, aby svet mohol tvoriť 

mňa. 

 

Tvorivý proces znamená postupné, vnútorne spojené a na seba nadväzujúce 

zmeny, ktoré vedú k výslednému novému produktu (vo sfére myslenia, výkonu, 

artefaktu). Medzi prvými, ktorí sa zaoberali analýzou myšlienkových aktov a ich 

rozčlenením na fázy pri riešení problému, bol J. Dewey, ktorý stanovil päť stupňov 

myšlienkového procesu. U ďalších bádateľov prevládol názor, že realite lepšie 

zodpovedajú štyri fázy. G. Wallas už v roku 1926 vo svojej práci Umenie myslieť 

uvádza model tvorivého procesu, ktorý obsahuje štyri fázy:  

1. Preparácia: prípravná fáza, t.j. určenie, vyjasnenie, definovanie problému, 

zbieranie informácii o probléme, zoznámenie sa s predchádzajúcimi pokusmi 

problém riešiť.  

2. Inkubácia: obdobie odloženia riešenia a rozmýšľania nad problémom, ktorý je 

niekde v nevedomí a „tajne“ na ňom psychika pracuje.  

3. Iluminácia: chvíľa pochopenia, objavenia riešenia, vhľadu do problému, chvíľa 

“AHA“.  
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4. Verifikácia: overovanie správnosti nápadu, riešenia a jeho možností realizovať 

ho v praxi (Zelina, 1997).  

Najväčšou prekážkou pri vedení žiakov k tvorivému mysleniu nie sú ich chýbajúce 

schopnosti, ale chýbajúci záujem k duševnej aktivite. Za dôležitý faktor v tejto 

súvislosti považujeme pozitívne naladenie žiakov, realizované prostredníctvom 

motivácie k učeniu. V edukačnom procese je optimálne naladiť psychiku žiaka na 

očakávanie príjemného pocitu, aby sa otvorili tomu, čo sa nielen majú, ale aj chcú 

naučiť. Jedným z predpokladov vedenia k tvorivosti je dosahovaný úspech pri učení, 

ak žiak emocionálne prežije úspechy v učení, bude ho to povzbudzovať k ďalšiemu 

učeniu a premýšľaniu viac než ktorýkoľvek iný faktor. Tvorivosť je zručnosť, ktorá sa 

dá naučiť, každý človek má schopnosť tvoriť, vytvárať niečo nové, tvorivosť nás 

vedie  k tomu, aby sme mysleli bez obmedzení. 
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 KRITICKÉ MYSLENIE V PREDMETE OBČIANSKA 

NÁUKA  

V súčasnosti získava kritické myslenie na dôležitosti, súvisí to so skutočnosťou, že 

svet je preplnený informáciami a je nevyhnutné, aby sme sa v nich dokázali 

orientovať. Na kritické myslenie je možné nahliadať obdobne ako na „zdravý 

sedliacky rozum“, je to schopnosť, ktorá umožňuje hľadať jednotlivcovi vlastnú 

cestu, skúmať informácie z viacerých aspektov, vytvárať si názory, postoje. Kritické 

myslenie v edukačnom prostredí má za cieľ podporovať žiakov používať vlastný 

názor, rozvíjať ich zvedavosť, uvedomovať si dôležitosť svojich vedomostí.   

Nevyhnutnou podmienkou kritického myslenia je vzťah individuálneho vlastníctva k 

myšlienkam. V školskej praxi by žiaci mali pociťovať slobodu myslieť, rozhodovať sa 

samostatne v zložitých situáciách. Kritické myslenie však nemusí byť nevyhnutne 

originálne, pretože mysliaci subjekt môže prijať myšlienku alebo presvedčenie od 

druhej osoby, a súčasne ju vnímať ako svoju vlastnú. Kriticky mysliaci subjekt 

dospieva k súhlasu, konsenzu s ostatnými, pričom je však podstatné, aby sa 

rozhodoval a myslel za seba (Bean, 2011).  

Kritické myslenie je intelektuálny proces aktívnej konceptualizácie, aplikácie, 

analýzy, syntézy, vyhodnocovania informácií, získaných z pozorovania, skúseností, 

reflexie. Kritické myslenie je začlenené do takých spôsobov myslenie ako sú 

vedecké myslenie, matematické myslenie, historické myslenie, filozofické myslenie. 

Je to súbor (a)zručností, ktoré sa týkajú získavania informácií a (b)zvyku používať 

tieto zručnosti na usmerňovanie správania na základe intelektuálneho záväzku voči 

okoliu. 

Kritické myslenie sa aktivizuje pri posudzovaní pravdivosti výrokov ostatných 

v dialógu, resp. pri čítaní písaného textu alebo pri posudzovaní konania či situácií. 

Viaže sa k tzv. hĺbkovému štýlu učenia, ktoré spočíva v snahe porozumieť učivu 

a vystihnúť jeho význam (Jakubovská, Predanocyová, 2011). Získavanie informácií 

pri učení, vedúcom ku kritickému premýšľaniu, je východiskom a nie cieľom, jeho 

základom je snaha riešiť problém. Indivíduum si kladenie otázky, pričom sa stále 

vracia k východiskám, odhaľujúc nové pohľady či prístupy k riešeniu. Preto je 

jednou z najťažších úloh v rámci rozvíjania kritického myslenia prebúdzanie 

žiakovho vnímania alebo jeho citlivosti voči problémom, ktoré existujú všade okolo 

neho.  
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Význam kritického myslenia pre žiaka je v schopnosti selektovať informácie 

a hodnotiť ich na základe racionálnych dôvodov. Neovplyvňuje ho propaganda či 

dogma, hľadá dôvody, argumenty, dôkazy, ktorými môžu byť štatistické údaje, 

miesta v texte, osobné skúsenosti alebo iné dôkazy, ktoré adresáti môžu považovať 

za platné (Bean, 2011). Dobré argumenty nie je možné zo strany kriticky mysliaceho 

človeka považovať za jediné a neomylné, práve naopak je nevyhnutné rešpektovať 

aj konkurujúce protiargumenty a kriticky mysliaci sa dokáže s nimi vyrovnať tým, že 

ich nebude prijímať, alebo ich vyvráti. Vytváraním a predkladaním argumentov 

kritickí myslitelia preverujú spoľahlivosť a platnosť textov, tradícií a väčšinových 

postojov a odolávajú tak manipuláciu. 

Je potrebné poukázať na skutočnosť, že väčšina poznatkov, ktoré žiaci majú, sú 

získané bez samostatného či autokorektívneho myslenia. Metodika pre rozvíjanie 

kritického myslenia vychádza z trojfázového modelu učenia, ktorý je zacielený 

práve na rozvoj tých kompetencií, vďaka ktorým sa žiak stáva autonómnou 

osobnosťou v uvažovaní, postojoch či hodnotových preferenciách.  

Kľúčové kompetencie žiaka predstavujú súbor preukázateľných individuálnych 

schopností využívať vedomosti, zručnosti, postoje a hodnoty na dosiahnutie 

osobnostného rozvoja, odborného rozvoja, uplatnenia v pracovnom aj 

mimopracovnom živote. Aktuálne rešpektované kľúčové kompetencie žiaka 

vymedzuje Zákon č. 245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v podobe Štátneho vzdelávacieho programu na rôznych 

úrovniach vzdelávania. Jednou z kľúčových kompetencií je kompetencia tvorivého 

riešenia problémov, v rámci ktorej musia byť žiaci vedení ku kritickému mysleniu, 

ktoré je predpokladom samostatného logického premýšľania a následne 

k samostatným tvorivým návrhom, ktoré žiak dostatočne dokáže argumentovať, 

prezentovať, obhajovať (Zákon č. 245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní o zmene 

a doplnení niektorých zákonov). 

 

Trojfázový model učenia 

Rozvoj kritického myslenia predstavuje pre žiaka cestu sebarealizácie, 

sebavyjadrenia a sebahodnotenia, žiak prostredníctvom aplikácie trojfázového 

modelu učenia získava kľúčové stratégie argumentovať, usudzovať, ale aj konať. 

Evokácia. Úvodná fáza je orientovaná na aktivizáciu kognitívnych procesov, ktoré 

by v žiakoch vzbudili vnútorný záujem vhĺbenia sa do nastoleného problému 

a ochotu formulovať vlastné myšlienky. Evokácia je príležitosťou, kedy si žiak 

reflektuje to, čo o danej problematike vie, t.j. aktívne si vybavuje nadobudnuté 
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vedomosti o téme a následne objavuje tzv. kognitívny konflikt, ktorý je zdrojom 

učenia. Ide o relatívny komplex nejasností, nedorozumení, otázok, ktoré by žiak mal 

byť schopný verbalizovať, doterajšie schémy poznania sú spochybnené a rozširuje 

sa vedomostná sústava. Učiteľ v tejto fáze ponecháva čo najväčší priestor žiakovej 

slobode vyjadrovania sa, zostáva v pozícii usmerňovateľa, vhodnými otázkami 

podnecuje u žiakov ďalšie vybavovanie informácií spätých s problémom. 

Uvedomenie. Uvedomenie si významu predstavuje fázu, kedy žiak zakomponováva 

nové informácie do už existujúcej kognitívnej štruktúry, dochádza k učeniu sa žiaka. 

Učiteľ aplikuje metódy kritického myslenia a aktivizuje tak u žiaka vyššie 

myšlienkové procesy. Žiaci si vytvárajú poznatkovú sféru, premosťujú 

predchádzajúce myšlienkové koncepty s novými, vznikajúcimi. Efektivita tohto 

prístupu spočíva v tom, že umožňuje žiakovi uvedomiť si viaceré možné odpovede, 

aktivizuje poznávací postoj žiaka a učí ho objavovať informácie. Učiteľ vo fáze 

uvedomenia má mať čo najmenší vplyv na učenie sa žiakov, proces vyučovania 

usmerňuje len v takej miere, že oboznamuje žiakov s technikami, ktoré im 

pomáhajú zostať aktívnymi.  

Reflexia. Posledná z fáz stratégií kritického myslenia slúži k tomu, aby mal žiak 

príležitosť ohliadnuť sa späť za svojimi doterajšími vedomosťami, a tak dochádza u 

neho k uvedomeniu si toho, čo sa naučil, čo si o danej problematike myslí, ako sa 

zmenili jeho pôvodné postoje. Prostredníctvom napr. metódy rozhovoru žiaci 

skúmajú a reflektujú to, v čom je koncept tematicky nový, akým spôsobom mu 

porozumeli, snažia sa formulovať spôsoby, ktoré by im v budúcnosti mohli pomôcť 

k lepšiemu pochopeniu problematiky (Duchovičová,  Kurincová, 2012). 

 

Kritické myslenie je spôsob myslenia o akomkoľvek obsahu alebo probléme, 

v ktorom mysliaci zlepšuje kvalitu svojho myslenia vhodným prevzatím štruktúr 

obsiahnutých v myslení. Výsledkom tohto procesu je kultivovaní kriticky mysliaci 

jedinec, vyznačujúci sa: 

- kladie zásadné otázky a problémy, ktoré formuluje jasne a presne, 

- zhromažďuje a hodnotí relevantné informácie, ktoré následne pomocou 

nápadov interpretuje, dospieva k odôvodneným záverom a riešeniam a tie 

overuje na základe adekvátnych kritérií, 

- uvažuje o alternatívnych spôsoboch riešenia, hodnotí ich v kontext 

s praktickými dôsledkami, 

- efektívne komunikuje s inými pri hľadaní riešení zložitých problémov. 
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Schopnosť kritického myslenia je základom efektívneho učenia sa jednotlivca, ktoré 

je nevyhnutné podporovať aj v predmete občianska náuka. Je jadrom väčšiny 

intelektuálnych aktivít žiakov a študentov naučiť sa identifikovať argumenty, 

vyvodzovať závery, využívať informácie na riešenie problémov. Kritickým myslením 

sú podporované dispozície ako: zvedavosť, flexibilita, otvorenosť, pripravenosť 

využívať nové spôsoby a alternatívy riešení, analýza, hodnotenie, vysvetľovanie, 

porovnávanie, kladenie otázok, hypotézy, hodnotenie, zovšeobecnenie. 
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 STRATÉGIE NA ROZVOJ SEBAREGULÁCIE VO 

VYUČOVANÍ PREDMETU  OBČIANSKA NÁUKA  

Stratégie, zamerané na rozvoj sebaregulácie indivídua, sú orientované najmä na 

rozvoj osobnostných čŕt, vôľových vlastností a emócií, spojených s kritickým 

myslením. Ide predovšetkým o rozširovanie okruhu záujmov, motiváciu a stimuláciu 

potreby byť dobre informovaný, posilňovanie dôvery v silu rozumu a vlastný 

úsudok, otvorenosť mysle voči rozmanitým svetonázorom, ochotu vziať do úvahy 

rôzne alternatívy a hľadiská a nezaujato posúdiť zdôvodnenia. Stratégie ďalej 

podporujú tvorbu záverov, ochotu priznať si egocentrické sklony, predsudky, 

logické medzery vo vlastnom uvažovaní, ochotu znovu prehodnotiť vlastné 

stanovisko. Uvedené stratégie umožňujú rozvoj metakognitívnych zručností, 

monitorovanie a korekciu vlastných myšlienkových procesov, identifikáciu emócií, 

predsudkov, stereotypov, kognitívnych skratiek vo vlastnom usudzovaní a 

argumentácii ako aj kontrolu primeranosti zvolenej stratégie riešenia problému.  

K stratégiám rozvíjajúcim sebareguláciu zaraďujeme metodické postupy:  

- využívanie práce malých skupín vo vyučovaní,     

- vytváranie priestoru pre žiacke objavovanie, zvedavosť, skúmavosť, 

- vytváranie priestoru pre sebaprezentáciu, prezentáciu vlastných riešení 

žiakov, 

- vytváranie priestoru pre prezentovanie rôznych názorov, postojov a 

kultúrnych odlišností medzi žiakmi,  

- využívanie diskusie ako priestoru pre skúmanie vlastných pocitov postrehov 

a názorov žiakov, 

- využívanie problémového vyučovania,   

- využívanie podobností a analógií,  

- využívanie projektového  vyučovania,  

- preferencia úloh s väčším počtom správnych riešení.   

 

3.1 VYUŽÍVANIE PRÁCE MALÝCH SKUPÍN VO VYUČOVNÍ  

Skupinová práca je dynamická a adaptabilná vyučovacia stratégia, ktorá má mnoho 

výhod, je súčasťou každého moderného vyučovania (Petty, 2013).  

Charakteristika skupinovej práce: ide o náročnú ale efektívnu organizačnú formu 

vyučovania, ktorej význam spočíva v rozvíjaní aktivity žiakov. Rešpektuje ich 
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individualitu a súčasne rozvíja sociálne kompetencie žiakov. V skupine žiaci riešia 

problémy spoločne, diskutujú, vymieňajú si skúsenosti, názory, hľadajú nové 

a ďalšie riešenia. Členovia sa v rámci skupiny podporujú, rizikom je pasivita 

niektorých členov, prácu v skupinách učiteľ kontroluje. Často využívanou metódou 

v rámci skupinového vyučovania je diskusia. 

 

Pozitíva: 

- aktivita: je zameraná na žiaka, žiak vyvíja v skupine aktivitu, pretože má 

riešiť určitý problém, pozitívom je aj skutočnosť, že nesmelí žiaci, ktorí 

nevystupujú pred triedou, sa skôr zapoja do aktivít v skupine,  

- sebakontrola a vzájomná pomoc: ovládanie sa, ohľaduplnosť k ostatným 

spolužiakom a priestor aj pre ich realizáciu; skupinu tvorí viac žiakov, ak sú 

správne vedení učiteľom, tak si v skupine navzájom pomáhajú, 

- zábava: skupinová práca je činnosť, ktorá je zábavná sama o sebe a žiaci si 

pri nej hravým spôsobom utriedia učivo, 

- rozvíjanie duševných schopností vyššieho rádu: tvorivosť, hodnotenie, 

schopnosť syntézy a analýzy, 

- príležitosť spoznať sa navzájom,  

- schopnosť pracovať a komunikovať s inými žiakmi, 

- súťaživosť medzi skupinami vytvára silnú motiváciu a žiaci sa v skupine viac 

aktivizujú, 

- dôvera v spoločné rozhodnutie, 

- vyjadrenie vlastného stanoviska vedie žiaka ku kritickému premýšľaniu 

a zbavuje ho predsudkov. 

 

Negatíva: 

- vplyv jednotlivca: skupina môže podliehať vplyvu jednotlivca aj v prípade, že 

s ním nesúhlasia, 

- nezhody: v skupine môžu nastať nezhody v názoroch, v riešení problému..., 

- pasivita: prejavuje sa medzi žiakmi, ktorí sú menej aktívni a všetku iniciatívu 

prenechávajú ostatným (tento problém môžeme odstrániť tým, že každý 

v skupine dostane konkrétnu úlohu), 

- frekventované využívanie skupinovej práce: vedie k jej neúčinnosti, 

skupinová práca by mala byť účelná a použitá racionálne (každá práca 

žiakov by mala smerovať k naplneniu konkrétneho cieľa, napr. skupinová 

práca zameraná na opakovanie, prehĺbenie nového učiva, hľadanie 

spoločného riešenia...) (Petty, 2013). 
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Tvorba skupín: 

- spontánne: žiaci sa vyberú do skupín sami (kritériom výberu je kamarátstvo, 

spoločné záujmy...),  

- usmernením učiteľa: učiteľ vyberá do skupín žiakov podľa prospechu, 

schopností, záujmov, tempa práce a pod., 

- homogénne zoskupovanie žiakov: skupina sa skladá zo žiakov rovnako 

výkonných, 

- heterogénne zoskupovanie: skupina sa skladá zo žiakov rôznej úrovne. 

 

Organizácia práce: práca v skupine sa realizuje v niekoľkých krokoch: 

1. organizácia žiakov: učiteľ oboznámi žiakov s cieľom hodiny, aktivitami, 

jednotlivým skupinám pridelí úlohy, vysvetlí im, ako majú pri ich riešení 

postupovať, 

2. vlastná práca žiakov:  žiaci pracujú v skupine,  

3. kontrola a zhrnutie výsledkov práce: dôležitá je integrácia výsledkov, 

spoločné zhrnutie a zovšeobecnenie, 

4. záver – hodnotenie a sebahodnotenie práce.  

 

 

AKTIVITA PRE ZÁKLADNÚ ŠKOLU 

Škola, ročník základná škola, 8. ročník 

Tematický celok Občiansky život ako proces formovania demokracie 

Téma Dobrovoľníctvo a charitatívna činnosť 

Zložka predmetu sociologická zložka 

Všeobecné ciele 

Vysvetliť žiakom význam a zmysel dobrovoľníckych 

Aktivít a vzbudiť v nich záujem o dobrovoľníctvo vo 

svojom okolí. 

Vysvetliť dôležitosť charitatívnej činnosti a vytvoriť tak 

pozitívny názor na danú problematiku a motivovať ich 

k takýmto aktivitám. 

Výkonový štandard 

Žiak chápe podstatu dobrovoľníckej a charitatívnej 

činnosti a zaujíma sa o možnosti pomáhať ako 

dobrovoľník. Zaujíma sa o takéto aktivity vo svojom 

užšom prostredí (škola, krúžky..). Organizuje pomoc 
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tým, ktorí ju potrebujú. 

Obsahový štandard dobrovoľníctvo, charitatívna činnosť 

Medzipredmetové 
súvislosti, 
prierezové témy 

etická výchova, náboženská výchova, mediálna výchova, 

osobnostný a sociálny rozvoj 

Vyučovacie metódy skupinová práca, výklad, diskusia 

Materiálno-
didaktické 
prostriedky 

PC, dataprojektor, internet, papiere, fixky, farby, tabuľa 

Metodický postup: 
1. Video č. 1.: v úvode hodiny pustíme žiakom krátke motivačné video 

Dobrovoľníctvo: Ako začať? (In: 

https://www.youtube.com/watch?v=NnIDYJPC0Eo), ktoré poslúži ako vstup do 

témy a na navodenie vhodnej atmosféry.  

Následne so žiakmi budeme viesť krátku diskusiu. 

Otázky do diskusie:  

- Stretli ste sa už s pojmom dobrovoľníctvo?  

- Čo rozumiete pod týmto pojmom? 

- Poznáte vo svojom okolí nejakého dobrovoľníka?  

- Zapojil sa niekto z vás do dobrovoľníckej aktivity? 

Do diskusie sa zapájajú všetci žiaci, každý povie svoj názor, navzájom sa 

počúvajú. Celú diskusiu budeme dopĺňať vlastnými poznámkami na danú tému, 

žiakov budeme usmerňovať, uvedieme konkrétne príklady ako, kto a kedy sa 

môže človek stať dobrovoľníkom. 

2. Video č. 2: poukazuje na aktuálne „problémy“ mládeže v porovnaní 

s problémami detí zo slabších sociálnych pomerov, ktoré majú nedostatok 

prostriedkov na základné hygienické či školské pomôcky (In: 

https://www.youtube.com/watch?v=Da_jNustzHs (Slovenská katolícka charita). 

Aktivita: 

Žiakov rozdelíme do skupín (maximálne 3-4 žiaci). Ich úlohou bude navrhnúť 

a vytvoriť plagát na dobrovoľnícku/charitatívnu aktivitu. Napr.: 

- zozbieranie šiat pre deti do detského domova,  

- potravinové balíčky pre sociálne slabšie rodiny/bezdomovcov, aktivity 

zamerané na ochranu životného prostredia, atď.  

Následne bude každá skupina svoj návrh prezentovať pred celou triedou.  
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V závere hodiny bude zhrnutie dôvodov, prečo je dôležité navzájom si nezištne 

pomáhať, bez očakávanie nejakej finančnej odmeny.  

Aktivita má viesť žiakov k podpore pozitívnych hodnôt a zlepšovania kvality 

ľudského života. Rozvíja občianske a právne vedomie, posilňuje zmysel 

jednotlivcov pre osobnú i občiansku zodpovednosť a motivuje ich k aktívnej 

účasti na živote demokratickej spoločnosti. 

Reflexia, návrhy na zlepšenie:  

Téma, zameraná na dobrovoľníctvo a charitatívnu činnosť, je vhodná na rozvoj 

osobnosti žiakov, dáva priestor na sebarealizáciu a zároveň vybraná aktivita 

povzbudzuje k vzájomnej spolupráci žiakov v triede.  

Rozsiahlosť témy v sebe obsahuje aj informácie o organizáciách, ktoré sa 

takýmto aktivitám venujú, taktiež je možné realizovať školské projekty, do 

ktorých by sa reálne mohli žiaci zapojiť. Tým by sme prezentovanú teóriu 

pretransformovali do praxe, čo by žiakov určite zaujalo, povzbudilo k  aktivitám 

a motivovalo k zlepšeniu života nielen svojho života, ale aj ostatných. Je to 

jeden z možných spôsobov zapojenia sa žiakov do občianskeho života 

a podporovať formovanie pozitívnych spoločenských vzťahov. 

 

 

AKTIVITA PRE STREDNÚ ŠKOLU 

Škola, ročník stredná škola, 2./3.ročník 

Tematický celok Človek ako osobnosť 

Téma Psychológia v každodennom živote 

Zložka predmetu sociologická zložka, psychologická zložka 

Všeobecné ciele 

Cieľom témy je orientovať žiakov k vedomiu, že zdravie, 
nielen fyzické ale aj psychické, je jeden zo základných 
faktorov na zvládanie nárokov života.  
Žiaci budú oboznámení s možnosťami, ako lepšie zvládať 
záťažové situácie, ktoré vyvolávajú napätie a častokrát 
nás nútia nerozvážne rozmýšľať a konať.  

Výkonový štandard 

Žiak vie charakterizovať duševné zdravie a vie vymenovať 
faktory, ktoré vplývajú na psychiku človeka. Žiak vie 
rozlíšiť základný rozdiel medzi pojmami stres, frustrácia, 
deprivácia. Žiak dokáže vymenovať prostriedky na 
zachovanie správnej duševnej hygieny. 
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Obsahový štandard duševná hygiena, zdravie, stres, frustrácia 

Medzipredmetové 
súvislosti, 
prierezové témy 

etická výchova, mediálna výchova, slovenský jazyk a 
literatúra 

Vyučovacie metódy skupinová práca, výklad, diskusia 

Materiálno-
didaktické 
prostriedky 

práca s PC, dataprojektor, perá, papiere, internet 

Metodický postup:  
V rámci motivačnej časti prehráme žiakom krátke video na navodenie atmosféry 
zvedavosti a na oboznámenie žiakov s novou témou. (Ako zvládať stres- Ako 
nebyť v strese? In: https://www.youtube.com/watch?v=iR3Dh5Hx2ws).  

Následne položíme žiakom otázky, zamerané na zistenie toho, čo si o obsahu 
videa myslia, ako ho vnímajú, ako ho pochopili.  

Nasleduje  krátka diskusiu, žiaci reagujú  na otázky napr.:  
- Kedy má človek stres?  
- Ako môžeme reagovať na stres?  
- Čo si myslíte, ako sa môžeme vyhnúť stresu?  

Žiakov oboznámime s pojmami, ktoré súvisia s danou témou. Prejdeme si 
základnú charakteristiku duševne zdravých ľudí a pomenujeme čo je stres, 
frustrácia a deprivácia. Vymenujeme si štádia stresovej reakcie (štádium alarmu, 
odolnosti, vyčerpania). Spolu so žiakmi sa dopracujeme k základným 
prostriedkom duševnej hygieny a vymenujeme základné metódy, ako si správne 
zachovať duševnú rovnováhu.  

Po definovaní kľúčových pojmov žiakom vysvetlíme prácu na aktivite. Rozdelíme 
ich do skupín, maximálne 4 žiaci. Ich úlohou bude napísať krátky článok do 
miestnych novín. Tému článku si budú losovať. 

Témy:  
1. Stres náš každodenný! Ako sa mu vyhnúť? 
2. Centrá poradensko-psychologických služieb na Slovensku 
3. Cez správnu životosprávu k duševnej rovnováhe 
4. Chronický stres a duševné poruchy 

Žiaci svoje články v závere hodiny prezentujú všetkým spolužiakom. Najlepší 
z nich vyberieme a zverejníme v školskom časopise. 

Reflexia, návrhy na zlepšenie:  
Téma je „vďačná“ na didaktické spracovanie, súvisí to s jej aktuálnosťou a žiaľ so 
zvyšujúcim sa výskytom analyzovaných javov v našej spoločnosti.  

Metodický návrh aktivity je vhodný pre pochopenie danej témy. Žiaci získajú 
základný prehľad o duševnom stave osobnosti a súčasne budú poučení aj v iných 
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oblastiach života, ako je zdravý životný štýl, fyzické aktivity či rady ako sa vyhnúť 
ochoreniam spôsobeným chronickým stresom. Skupinovou prácou si formujú 
pozitívny vzťah k svojim spolužiakom, spoluprácu a vzájomné rešpektovanie sa. 

 

 

ÚLOHY A AKTIVITY: 

• Vyjadrite sa k problematike vzájomného učenia sa žiakov v skupine. 

• Akú podobu tvorby skupiny preferujete, zdôvodnite vašu preferenciu. 

• Navrhnite metódy práce a organizácie vyučovacieho procesu, ktoré by 

motivovali žiakov aktívne pracovať v skupine. Pracujte v skupine. 

• Vytvorte skupiny a navrhnite aktivitu, ktorá by podporovala a rozvíjala 

sociálne cítenie žiakov v kontexte predmetu občianska náuka. 

 

3.2 VYUŽÍVANIE PRIETORU PRE ŽIACKE OBJAVOVANIE, 

ZVEDAVOSŤ, SKÚMAVOSŤ   

Stratégie zamerané na rozvoj sebaregulácie sú jedným z faktorov ovplyvňujúcich 

kritické a tvorivé myslenie u žiakov. Jednou zo stratégií je vytváranie priestoru pre 

žiacku zvedavosť, objavovanie. Učiteľ je ústrednou postavou, ktorá na základe 

využitia vhodných vyučovacích metód podporuje u žiaka uvedený prvok stratégie. 

Učenie sa objavovaním vedie žiakov k tomu, aby prišli sami na to, ako niečo 

funguje. Zvedavosť, objavovanie, skúmanie môžeme u žiakov rozvíjať rôznymi 

metódami: sokratovská metóda, metóda písomnej práce, metóda samostatnej 

práce, metóda DITOR, inscenačné metódy, metóda projektového vyučovania atď. 

V tejto súvislosti je potrebné poukázať aj na využitie rozmanitých didaktických 

pomôcok, ako aj na rôznorodosť vyučovacieho prostredia (nielen školského, 

exkurzia, beseda, odborná prednáška...), čím podporujeme u žiakov zvedavosť 

a predchádzame stereotypným návykom. 

Vyučovanie, využívajúce žiacke objavovanie, zvedavosť a skúmavosť vyžaduje, aby 

učiteľ a žiaci boli partnermi vo vyučovacom procese, aby sa trieda stala miestom 

spoločného premýšľania, aby učiteľ vlastnými vedomosťami budoval vedomosti 

žiakov, aby boli žiaci viac zodpovední za proces vyučovania a aby učitelia reagovali 

na záujmy žiakov (Kalaš a kol., 2010). Aktivitu mozgu dokážeme usmerňovať, preto 

by sa vo vyučovacom procese mali vytvárať čo najlepšie podmienky pre tvorenie, 
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objavovanie a zvedavosť (Petlák, 2011). Zvedavosť žiakov by nemala byť potláčaná 

hotovými poznatkami a memorovaním, je nutné ju rozvíjať vytváraním podmienok 

v triede pre skúmanie javov, objavovanie skutočností.  

Prvoradá je úloha učiteľa, ktorý po overení počiatočných vedomostí motivuje 

žiakov ďalej skúmať, objavovať a rozširovať svoje poznatky. Často učiteľ pracuje aj 

mimo vlastnej aprobácie, v rámci viacerých predmetov (Kalaš a kol., 2010). 

Loewenstein (1994) prezentuje zvedavosť ako túžbu po informáciách bez zrejmého 

vonkajšieho úžitku, ktorá je kľúčovým motívom v správaní človeka. Ide o hnaciu silu 

dieťaťa pri školských výkonoch, vedeckých objavoch, v bežnom živote. Zvedavosť 

súvisí s pozitívnym postojom k svetu a k budúcnosti. Tiež existuje vzťah medzi 

zvedavosťou a presvedčením, že vyhľadávanie vzrušenia, výziev a nového je 

neodolateľné. Zvedavosť má záporný vzťah s úzkosťou a nudou, ktoré bránia učeniu 

(Kashdan, Rose, Fincham, 2004).  

Zásady metodického prístupu objavovania: 

- žiaci musia mať základné znalosti a zručnosti, potrebné pre zvládnutie 

úlohy, 

- žiaci musia porozumieť zadanej úlohe, 

- voľba témy v sebe obsahuje predpoklad, že žiaci nepoznajú odpovede, 

- žiaci musia mať dostatok času na riešenie, 

- prácu žiakov učiteľ sleduje, ak treba pomáha im, 

- na záver učebného procesu je potrebné zhrnúť to, čo sa žiaci mali naučiť. 

K spôsobom prechodu k objavom a skúmaniu na vyučovacej hodine môže byť 

presun lavíc pre skupinovú prácu, využívanie nečakaných nových zdrojov informácií 

(hostia, videá), mimo tradičných (kniha, učebnica) zdrojov je to práca s digitálnymi 

technológiami, práca vlastným tempom žiaka. Cyklus skúmania je nasledovný: 

- najskôr je nutné overiť predchádzajúce skúsenosti a znalosti žiakov v danej 

téme, 

- následne je nutné povzbudiť žiakov, aby vnímali známe veci z nových uhlov 

a kládli otázky, 

- žiaci prinášajú cenné myšlienky pre vyučovanie, zbierajú podklady, tvoria 

náčrty, pozorujú, riešia problémy, debatujú a argumentujú (Kalaš a kol., 

2010). Uvedený spôsob vyučovania rozvíja všetky stránky osobnosti 

jednotlivca. 
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AKTIVITA PRE ZÁKLADNÚ ŠKOLU 

Škola, ročník základná škola, 9. ročník 

Tematický celok Ekonomický život spoločnosti 

Téma Typy ekonomík  

Všeobecné ciele 

Cieľom aktivity je zopakovať si problematiku základných 

ekonomických otázok a porozumieť základným znakom 

typov ekonomík. Preskúmať a objaviť súvislosť medzi 

základnými typmi ekonomík a základnými ekonomickými 

otázkami.  

Výkonový štandard 

Žiak vie uviesť znaky základných typov ekonomík z 

hľadiska ich prístupu k riešeniu základných ekonomických 

otázok. 

Obsahový 

štandard 

Základné ekonomické otázky (Čo, ako, pre koho 

vyrábať?), inštinktívna ekonomika, príkazová ekonomika, 

trhová ekonomika, zmiešaná ekonomika. 

Medzipredmetové 

súvislosti, 

prierezové témy 

zemepis, dejepis, osobnostný a sociálny rozvoj 

Vyučovacie 

metódy 

práca s obrázkovým materiálom s otázkami, ktorý je 

súčasťou pracovného listu pre konkrétnu skupinu (Príloha 

A), metóda otázok a odpovedí, práca s tabuľkou (Príloha 

B), práca v skupinách, výklad 

Materiálno-

didaktické 

prostriedky 

tabuľa, krieda, dataprojektor, PC, powepointová 

prezentácia s obrázkami z pracovných listov, 6 

pracovných listov pre jednotlivé skupiny (2 pre skupiny 

zamerané na tradičnú ekonomiku, 2 pre skupiny s 

príkazovou ekonomikou a 2 pre skupiny orientované na 

trhovú ekonomiku), pero 

Metodický postup: 

Cieľom aktivity je motivovať žiakov k objavu znakov konkrétneho typu 

ekonomiky na základe predložených obrázkov. Ďalším cieľom je následné 

spoločné budovanie teoretickej časti stanovenej témy.  

1. Učiteľ rozdelí žiakov do 6 skupín (závisí od počtu žiakov), prípadne pred 

hodinou prispôsobí triedu skupinovej práci tak, aby zamedzil časovým stratám 
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(presun lavíc). 

2. Učiteľ každej skupine žiakov rozdá pracovný list (Príloha A) s obrázkami 

znázorňujúcimi jeden z typov ekonomík a so 4 otázkami a 1 úlohou, na ktorých 

budú žiaci v rámci skupiny spolupracovať. Odovzdá ho zadaním smerom dolu. 

Vždy dve zo 6 skupín dostanú rovnaké zadania (1. a 4. skupina 1. pracovný list, 

2. a 5. skupina 2. pracovný list, 3. a 6. skupina 3. pracovný list), aby bolo neskôr 

možné porovnať odpovede skupín navzájom. 

3. Učiteľ ozrejmí pokyny k úlohe: Téma dnešnej hodiny súvisí so základnými 

typmi ekonomík. Dostali ste do skupiny pracovný list s obrázkami 

prislúchajúcimi k jednému typu ekonomiky a s otázkami. Každá skupina 

symbolizuje jednu ekonomiku. Vašou úlohou bude spoločnými silami a na 

základe toho, čo vidíte na obrázkoch, objaviť odpovede na uvedené 4 otázky a 1 

úlohu a preskúmať tak základné znaky danej ekonomiky. Rozdeľte si úlohy. Na 

splnenie úlohy máte 4 minúty. 

4. Žiaci spolupracujú v skupinách 4 minúty, učiteľ prechádza pomedzi žiakmi a 

kontroluje ich angažovanosť na riešení úlohy, pochopenie úlohy a pod. Učiteľ 

načrtne nevyplnenú tabuľku (Príloha B) na tabuľu. 

5. Nasleduje metóda otázok a odpovedí medzi učiteľom a žiakmi, pričom učiteľ 

z odpovedí skupín buduje prehľadnú tabuľku (Príloha B), ktorú si žiaci spoločne 

vypĺňajú do zošita. Učiteľ pomocou dataprojektoru premieta počas metódy 

otázok a odpovedí obrázky jednotlivých skupín celej triede. 

Najskôr učiteľ kladie otázky skupinám 1 a 4, ktorých zadanie je orientované na 

tradičnú (inštinktívnu) ekonomiku (čo žiaci zatiaľ nevedia).  

U1: Ako ste podľa obrázkov odpovedali na prvú základnú ekonomickú otázku: 

Čo vyrábať? Čo ľudia v tomto type ekonomiky vyrábajú? (Odpoveď: Na 

obrázkoch vidno, že v tomto type ekonomiky ide ľuďom o prežitie, chcú naplniť 

svoje základné životné potreby, vymieňajú si jedlo, nástroje.) Učiteľ skoriguje 

odpoveď žiakov a zapíše do tabuľky (Príloha B) TO, ČO JE POTREBNÉ NA 

PREŽITIE (JEDLO, BÝVANIE, NÁSTROJE). Žiaci si tiež zapisujú do zošita. 

U2: Ako ste odpovedali na druhú otázku Ako vyrábať? Ako sa ľudia dopracujú k 

daným produktom? (Odpoveď: Vypestujú si ich, ulovia, vytvoria.) Učiteľ do 

tabuľky vpíše LOVOM, PESTOVANÍM, VÝROBOU - REMESLOM.  Žiaci si zapisujú 

do zošita. 

U3: Podľa obrázkov sa pre koho produkuje v danej ekonomike? (Odpoveď: Pre 

seba samých) Učiteľ vpíše do tabuľky PRE VLASTNÉ POTREBY, VÝMENA 

PRODUKTOV. Žiaci si píšu do zošita. 
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U4: Aký ste vymysleli názov pre vašu ekonomiku podľa obrázkov? (Očakávané 

odpovede: kmeňová, praveká,...). Učiteľ zhodnotí nápady, ktoré žiaci 

vyprodukovali pri objavovaní znakov ekonomiky z obrázkov. Boli ste celkom 

blízko. Takáto ekonomika sa nazýva TRADIČNÁ alebo tiež INŠTINKTÍVNA. Učiteľ 

ozrejmí, prečo práve takýto názov a zapíše ho do tabuľky. Žiaci si píšu tiež. 

U5: Podľa obrázkov alebo vašich vedomostí z dejepisu, zemepisu uveďte v 

ktorom štáte, prípadne oblasti sveta funguje tradičná ekonomika? (Odpoveď: U 

Eskimákov. U rôznych kmeňoch (afrických, austrálskych). Pri tejto otázke sa 

každá skupina orientuje podľa mapy, prípadne obrázka z histórie v pracovnom 

liste a sú tak využívané medzipredmetové súvislosti. 

Učiteľ postupuje rovnako v prípade skupín 2. a 5. Pokladá podobné otázky, 

spolu zo žiakmi dopĺňa tabuľku. 

U1: (Odpoveď: Produkuje sa to, o čom rozhodne ten, kto vládne.) Zápis do 

tabuľky: TO, O ČOM ROZHODNE VLÁDA. 

U2: (Odpoveď: Opäť o všetkom rozhoduje vláda, takisto o tom, ako sa bude 

vyrábať, kedy sa bude vyrábať, koľko sa bude vyrábať.) Zápis: PODĽA 

ROZHODNUTIA A NA PRÍKAZ VLÁDY. 

U3: (Odpoveď: Ľudia sa dostávajú k produktom ťažko. Čakajú v radoch. Je tu 

viditeľný triedny systém a odmeňovací systém.) Zápis: PODĽA ODMIEN, 

PRÍSLUŠNOSTI K TRIEDE, VLÁDA ROZHODUJE, ČO SA BUDE PREDÁVAŤ. 

U4: (Odpoveď: Diktatúra, Tu vládnem ja a pod.) Učiteľ opäť zhodnotí objavné 

návrhy žiakov a predostrie názov ekonomiky. Takáto ekonomika sa nazýva 

príkazová. 

U5: (Odpoveď: KĽDR, ZSSR.) 

Postup učiteľ opakuje aj s poslednými 2 skupinami, konkrétne 3. a 6.  

U1: (Odpoveď: Produkuje sa to, čo si ľudia chcú kúpiť, ktorý druh daného tovaru 

si chcú vybrať.) Zápis do tabuľky: TO, ČO SI ĽUDIA ŽELAJÚ KÚPIŤ, ČI PREDAŤ. 

U2: (Odpoveď: Podnikatelia a výrobcovia sa rozhodujú, čo vyrábať, aby mali zisk 

a aby uspokojili potreby kupujúcich.) Zápis: PODĽA POŽIADAVIEK KUPUJÚCICH A 

MOŽNOSTÍ VÝROBCOV. 

U3: (Odpoveď: Ľudia sa dostávajú k produktom ľahko. Majú obrovský výber. 

Môžu si kúpiť, čo chcú.) Zápis: PODĽA TOHO, KOĽKO JE ČLOVEK OCHOTNÝ ZA 

TOVAR ZAPLATIŤ. 

U4: (Odpoveď: Na trhu, Obchodný dom,...). Učiteľ opäť zhodnotí objavné 

návrhy žiakov a predostrie názov ekonomiky. Takáto ekonomika sa nazýva 

trhová. 

U5: (Odpoveď: Nevieme.) U: Na základe nedávneho rebríčka je najbližšie k 
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trhovej ekonomike Hongkong. 

9. Následne učiteľ pomocou žiakmi objavených znakov ekonomík predostrie 

nový pojem zmiešaná ekonomika. Keďže je takmer nemožné fungovať v štáte 

čisto na základe trhu bez korigovania štátom, vo väčšine štátov funguje 

takzvaná ZMIEŠANÁ EKONOMIKA. Poďme teda spoločne z vami uvedených 

znakov vybrať tie, ktoré by mohol tento typ ekonomiky obsahovať. Učiteľ môže 

počas celej vyučovacej hodiny efektívne využívať žiakmi preskúmané znaky 

typov ekonomík, porovnávať ich navzájom a podobne. 

Reflexia, návrhy na zlepšenie: 

Učiteľ počas aktivity koriguje prácu žiakov v skupinách, analyzuje a hodnotí ich 

odpovede na kladené otázky. Žiaci si pomocou objavov a vďaka svojej 

zvedavosti budujú poznatky, súvisiace s témou Typy ekonomík. K pozitívam 

tejto aktivity patrí predovšetkým to, že je možné použiť ju počas expozičnej 

časti na zamedzenie tradičného výkladu vo forme hotových poznatkov. Ide 

o spôsob, ako žiakov prinútiť vytvárať teóriu a angažovať sa pri tvorení 

poznámok. Žiak pracuje v skupine, komunikuje, socializuje sa. Učí sa 

spolupracovať, počúva názory na svoje nápady a sám hodnotí nápady iných. 

Cieľom aktivity bolo využiť stratégiu objavovania, skúmavosti a zvedavosti 

žiakov. Žiaci sami objavovali znaky asociovaním si daného typu ekonomiky s 

obrázkami. Ďalšou výhodou bola možnosť objaviť a odvodiť nový pojem 

ZMIEŠANÁ EKONOMIKA, kedy žiaci preskúmaním nimi odhalených znakov 

rôznych ekonomík, spoločne s učiteľom budú schopní stanoviť aj znaky pre 

zmiešanú ekonomiku. Uvedené podoba aktivity by dokázala žiakov povzbudiť k 

poznávaniu danej témy.  

Problémom pri realizácii aktivity by mohol byť šum v triede, žiaci by mohli 

vyrušovať. V tomto prípade je úlohou učiteľa reagovať na nepríjemné dôsledky 

skupinovej práce a zamedziť tak hluku v triede. Ďalším negatívom by mohlo byť 

to, že sa do skupinovej práce nezapoja všetci žiaci v skupine a na úlohe pracujú 

len niektorí z nich. V tomto prípade je opäť úlohou učiteľa zasiahnuť a postarať 

sa o aktivitu všetkých členov v skupine.  

Je tiež potrebné rátať aj s možným časovým sklzom pri realizácii aktivity, a preto 

je nutné udržiavať jej dynamiku. Kontrolovať si priebežne čas, zostávajúci na 

ďalšie časti vyučovacej hodiny. Táto aktivita by sa dala rozvíjať ďalej, napríklad 

na porovnanie jednotlivých skupín (typov ekonomík). Išlo by o určenie výhod, 

nevýhod jednotlivých typov ekonomík na základe argumentov jednotlivých 

skupín žiakov. 
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Príloha A   Pracovné listy pre jednotlivé skupiny 

Pracovný list - TYPY EKONOMÍK 

Zdroj: study.com, miguelalastairclutario.weebly.com/traditional-economy, 

 

1. Čo vyrábať? Čo ľudia v tomto type ekonomiky vyrábajú? 

 

............................................................................................................................... 
 

 

2. Ako vyrábať? Ako sa dostanú k chceným výrobkom, tovaru,...?  

 

............................................................................................................................... 
 

 

3. Pre koho vyrábať? Komu majú byť splnené potreby? 

 

............................................................................................................................... 
 

  

4. Kde vo svete sa môžeme stretnúť s takouto ekonomikou? 

 

............................................................................................................................... 

 

  Úloha: Vymyslite názov pre takúto ekonomiku! 

 

     ................................................................................................................ 
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Pracovný list - TYPY EKONOMÍK 

                                       

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=5xgwYRX19VU, study.com 

 

1. Čo vyrábať? Čo ľudia v tomto type ekonomiky vyrábajú?  
 

............................................................................................................................... 

 

2. Ako vyrábať? Ako sa dostanú k chceným výrobkom, tovaru,...?  
 

............................................................................................................................... 

 

3. Pre koho vyrábať? Komu majú byť splnené potreby? 
 

............................................................................................................................... 

 

4. Kde vo svete sa môžeme stretnúť s takouto ekonomikou? 
 

............................................................................................................................... 

 

   Úloha: Vymyslite názov pre takúto ekonomiku! 
 

    .............................................................................................................. 
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Pracovný list - TYPY EKONOMÍK 

                                       

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=5xgwYRX19VU, study.com 

 

1. Čo vyrábať? Čo ľudia v tomto type ekonomiky vyrábajú?  
 

............................................................................................................................... 

 

2. Ako vyrábať? Ako sa dostanú k chceným výrobkom, tovaru,...?  
 

............................................................................................................................... 

 

3. Pre koho vyrábať? Komu majú byť splnené potreby? 
 

............................................................................................................................... 

 

4. Kde vo svete sa môžeme stretnúť s takouto ekonomikou? 
 

............................................................................................................................... 

 

   Úloha: Vymyslite názov pre takúto ekonomiku! 
 

    .............................................................................................................. 
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Príloha B Tabuľka slúžiaca na vypĺňanie na tabuli (v zošite) pred a po 

vyplnení 

 

Tabuľka pred vyplnením: 

Typ ekonomiky Čo vyrábať? Ako vyrábať? Pre koho vyrábať? 

    

    

    

    

 

Vyplnená tabuľka: 

Typ ekonomiky Čo vyrábať? Ako vyrábať? Pre koho vyrábať? 

Inštinktívna 
(tradičná) 

to, čo je potrebné 
na prežitie 

(jedlo, bývanie, 
nástroje) 

lovom, 
pestovaním, 

výrobou - 
remeslom 

pre vlastné 
potreby, výmena 

produktov 

Príkazová 
to, o čom 

rozhodne vláda 
podľa rozhodnutia 
a na príkaz vlády 

tovar získavaný 
podľa odmien, 
príslušnosti k 
triede, vláda 

rozhoduje, čo sa 
bude predávať 

(chýba 
konkurencia) 

Trhová 
to, čo si ľudia 
želajú kúpiť, či 

predať 

podľa požiadaviek 
kupujúcich a 

možností výrobcov 

podľa toho, koľko 
je človek ochotný 
za tovar zaplatiť 

Zmiešaná 

zahŕňa znaky 
trhovej a 

príkazovej 
ekonomiky, štát 
slúži na kontrolu 

trhu a zabezpečuje 
sociálne istoty 

vo väčšine krajín  

Inšpirácia na zostavenie tabuľky: https://slideplayer.com/slide/8580131/ 
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AKTIVITA PRE STREDNÚ ŠKOLU 

Škola, ročník stredná škola, 4. ročník 

Tematický celok Čo je filozofia a k čomu je dobrá 

Téma Filozofia a mytológia 

Všeobecné ciele 

Cieľom aktivity je pomenovať a odvodiť základné rozdiely 

medzi filozofiou a mytológiou na základe videí, 

prezentujúcich text mytologický a filozofický. 

Výkonový štandard 

Žiak vie identifikovať v texte (v hovorenom slove) znaky 

mytologického a filozofického uvažovania, vie posúdiť ich 

principiálnu odlišnosť. 

Obsahový štandard 
Okolnosti vydeľovania filozofie z mýtického vedomia – 

vzťah mýtu k logu. 

Medzipredmetové 

súvislosti, 

prierezové témy 

slovenský jazyk a literatúra, dejepis 

Časť vyučovacej 

hodiny 
expozičná fáza 

Vyučovacie metódy 
práca s videom, metóda otázok a odpovedí, samostatná 

práca, práca v skupinách, tvorba pomôcky - plagát. 

Materiálno-

didaktické 

prostriedky 

dataprojektor, pripojenie na internet, videá 

(https://www.youtube.com/watch?v=zxX35IHK-NI čas 

môže byť skrátený, ale pokojne môžete prehrať celý 

mýtus, aby text dával žiakom zmysel), 

https://www.youtube.com/watch?v=LkdTG3RK3s0 čas: 

1:20-3:56 - niekoľko zlomkov), lano, zošit, pero, 

pripravený plagát s údajmi, ktoré je nutné na videách 

sledovať (Príloha C), lepiaca páska, nožnice, farebné 

papiere so znakmi mytológie a filozofie 2x pre obe 

skupiny (Príloha D), lepidlo 

Metodický postup: 

Cieľom aktivity je žiakov motivovať k objavu odlišností medzi mytológiou a 

filozofiou na základe analýzy dvoch videí s textom mýtu a filozofickým textom. Na 

základe identifikácie hlavných znakov mýtu a filozofického textu dokázať rozlíšiť 

mytológiu a filozofiu. Cieľom je spoločné budovanie teoretickej časti stanovenej 

https://www.youtube.com/watch?v=zxX35IHK-NI
https://www.youtube.com/watch?v=LkdTG3RK3s0
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témy prácou v skupinách aj samostatne. 

1. Najskôr sa učiteľ spýta žiakov, aké čítali mýty na hodine slovenského jazyka a 

literatúry (zbierky Homéra a Hesioda) s cieľom informovať žiakov o problematike 

vyučovacej hodiny. 

2. Učiteľ rozdelí žiakov na dve časti veľkým lanom, najvhodnejšie podľa toho, ako 

sedia v laviciach. Vhodné je pred hodinou usporiadať lavice pre prácu dvoch 

oddelených skupín (ale nie je to nutné). 

3. Učiteľ pripevní na tabuľu veľký plagát, ktorý si pripraví pred vyučovacou 

hodinou podľa vzoru (Príloha A). Samostatnou úlohou žiakov bude hľadať vo 

videách znaky uvedené na plagáte tak, že prvá skupina sa bude sústrediť na 

prehraný mýtus a druhá skupina na filozofickú ukážku. 

Učiteľ zadá pokyn: Ste rozdelení na 2 skupiny. Vy, ktorí patríte do 1. skupiny = 

MYTOLÓGOVIA, budete znaky uvedené na plagáte sledovať na 1. videu o mýte. 

Druhá skupina = FILOZOFI, na opačnej strane lana, bude sledovať znaky na 

plagáte v 2. videu. Každý si zapisuje znaky samostatne do svojho zošita. Následne 

sa dozviete čo ďalej. Z taktického hľadiska vám radím sledovať aj video súperov. 

Učiteľ vyvolá 1 žiaka, aby prečítal sledované položky na plagáte pripevnenom na 

tabuli. 

4. Učiteľ pustí 1. video a skupina MYTOLÓGOV hľadá znaky mytológie vo videu a 

samostatne si každý zapisuje poznámky. Následne učiteľ prehrá 2. video a 

skupina FILOZOFOV postupuje rovnako, ako prvá skupina pred tým. 

5. Učiteľ nebude skúmať poznámky, ktoré si žiaci napísali počas sledovania videí, 

tie im slúžia ako pomôcka pri nasledovnej úlohe. (Ak má učiteľ čas, môže nechať 

prečítať poznámky niekoľkých žiakov v skupinách.) 

6. Žiaci sa zoskupia do 2 stanovených skupín a vezmú si svoje poznámky 

(najvhodnejšie je postaviť každú skupinu do kruhu, prípadne ak sú lavice 

usporiadané, tak pracujú v laviciach v skupine). 

7. Učiteľ rozdá žiakom nastrihané farebné papiere s textom, znakmi filozofie aj 

mytológie (Príloha B). Obe skupiny dostanú tie isté papiere. Úlohou žiakov bude 

správne vybrať tie papiere, ktoré súvisia s ich zameraním (mytológia alebo 

filozofia) a následne ich správne prilepiť na plagát na tabuli k všeobecným 

zadaniam. Skupina, ktorá ako prvá správne vyplní plagát, vyhráva balík cukríkov. 

Učiteľ skontroluje vyplnenie jednoducho - farby musia sedieť vo dvojiciach a text 

kontrolujú spoločne so žiakmi, ktorí si vyplnenú tabuľku prepisujú do zošita. 
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Učiteľ následne zhodnotí aktivitu. 

8. Žiaci sami objavovali a skúmali znaky mytológie a znaky filozofie pomocou 

videí. Vytvorili si pomôcku - plagát zameraný na odlišné znaky mytológie a 

filozofie, ktorý si môžu vystaviť v triede. Uvedený plagát môže následne učiteľ 

využiť na výklad ďalšieho učiva v priebehu vyučovacej hodiny, či počas fixačnej 

fázy. 

Reflexia, návrhy na zlepšenie: 

Aktivita má za cieľ prinútiť žiakov tvoriť teóriu, objavovať a skúmať súvislosti a 

rozdiely medzi filozofiou a mytológiou. Zvedavosť sa objavuje vo forme zistenia, 

ako príbeh na videu skončí a rovnako pri odkrývaní jednotlivých znakov. Učiteľ 

usmerňuje chod aktivity a udržiava jej dynamiku. Rozhoduje o prehratí celého 

videa alebo jeho časti na základe stavu pozornosti žiakov. Aktivita je výhodná aj v 

tom, že posilňuje spoluprácu polovíc tried v tímoch. Žiaci súťažia a za výhru získajú 

odmenu, čo tiež stimuluje ich aktivitu a motivuje ich k činnosti. Vhodné je aktivitu 

použiť počas expozičnej fázy výkladu, pretože žiaci sami budujú teóriu súvisiacu s 

témou. Pozitívom aktivity je, že je v nej priestor aj na samostatnú prácu žiakov aj na 

skupinovú prácu. Žiaci ako bonus spoznajú jednu mytologickú teóriu stvorenia 

sveta a tiež niekoľko zlomkov antických filozofov. Na záver si zamaškrtia. 

Pri realizácii aktivity môže dôjsť k hluku. Je nutná maximálna reakčnosť učiteľa na 

vyrušovanie žiakov, nesúvisiace s aktivitou. Určite by učiteľ mohol do budúcna 

zlepšiť načasovanie aktivity. Vhodne skrátiť časť videa, ktorú žiakom prehrá, aby 

predišiel časovým stratám. Problémom môže byť aj to, že sa niektorí žiaci 

nezapoja do aktivity. V takomto prípade by mal učiteľ zasiahnuť a prideliť 

konkrétnu úlohu žiakovi (napríklad, aby posúdil, aké otázky sú kladené v danom 

videu). Určite bude nutné vytlačiť uvedené papieriky v prílohe D ešte väčšie, aby 

boli po prilepení na plagát viditeľné pre celú triedu, prípadne ich spísať na 

farebné papiere A4 veľkými písmenami. Aktivita by tiež mohla byť realizovaná 

prostredníctvom interaktívnej tabule alebo magnetickej tabule. 

Príloha A 

Vzor, ako vytvoriť plagát na vyučovaciu hodinu pred a po vyplnení 

Vzor plagátu: 

MYTOLÓGIA ODLIŠNÉ V: FILOZOFIA 

 KLADENÉ OTÁZKY  

 JE TO VEDA?  
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 ÚČEL, ÚLOHA  

 AUTOR  

 
RACIONALITA/IRACIONAL

ITA 
 

 ZÁUJEM O .../ TÉMA  

 
 

POMOCOU ČOHO 
VYSVETĽUJÚ SVET 

 
 

 OZNAČENIE JAVOV  

 

Vyplnený plagát: 

MYTOLÓGIA ODLIŠNÉ V: FILOZOFIA 

Nevyslovené. 
 

KLADENÉ OTÁZKY 

Empirické (skúsenosťou 
zažité = otázky dobra, 

pravdy, slobody) 

Súčasť antropológie 
náboženstva 

JE TO VEDA? 
Neohraničená vedná 

disciplína 

Vysvetľovať účel vecí, 
pôvod rodov. 

ÚČEL, ÚLOHA 
Skúmanie a reálne 
popisovanie sveta 

Anonym, dielo 
zachované tradíciou 

AUTOR 
Každá myšlienka má 

svojho človeka, ktorý ju 
vyslovil a obhajoval 

Citový a duchovný 
základ, opiera sa o vieru 

RACIONALITA/ 
IRACIONALITA 

Jednotlivé javy radí do 
všeobecných súvislostí, 

rozum 

Pôvod bohov, sveta, 
človeka, javov 

ZÁUJEM O .../ TÉMA 

Najvšeobecnejšie otázky 
bytia, sveta, poznania, 

pôvodu a podstaty 
prírody 

Neoveriteľné, vymyslené 
príbehy 

POMOCOU ČOHO 
VYSVETĽUJÚ SVET 

Vysvetľovanie a mnoho 
argumentov 

Obrazné predstavy, 
antropomorfizmus, 

hylozoizmus 
OZNAČENIE JAVOV 

Pojmy, myšlienkové 
operácie 
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Príloha B  

Papieriky, ktoré budú žiaci lepiť na plagát 

NEVYSLOVENÉ 
EMPIRICKÉ (SKÚSENOSŤOU ZAŽITÉ = 
OTÁZKY DOBRA, PRAVDY, SLOBODY) 

SÚČASŤ ANTROPOLÓGIE 
NÁBOŽENSTVA 

NEOHRANIČENÁ VEDNÁ DISCIPLÍNA 

VYSVETĽOVAŤ ÚČEL VECÍ, PÔVOD 
RODOV 

SKÚMANIE A REÁLNE POPISOVANIE 
SVETA 

ANONYM, DIELO ZACHOVANÉ 
TRADÍCIOU 

KAŽDÁ MYŠLIENKA MÁ SVOJHO 
ČLOVEKA, KTORÝ JU VYSLOVIL 

A OBHAJOVAL 

CITOVÝ A DUCHOVNÝ ZÁKLAD, 
OPIERA SA O VIERU 

JEDNOTLIVÉ JAVY RADÍ DO 
VŠEOBECNÝCH SÚVISLOSTÍ, ROZUM 

PÔVOD BOHOV, SVETA, ČLOVEKA, 
JAVOV 

NAJVŠEOBECNEJŠIE OTÁZKY BYTIA, 
SVETA, POZNANIA, PÔVODU A 

PODSTATY PRÍRODY 

NEOVERITEĽNÉ, VYMYSLENÉ PRÍBEHY 
VYSVETĽOVANIE A MNOHO 

ARGUMENTOV 

OBRAZNÉ PREDSTAVY, 
ANTROPOMORFIZMUS, 

HYLOZOIZMUS 
POJMY, MYŠLIENKOVÉ OPERÁCIE 

Zdroj:  https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/ps14/phil/web/tisk1.html 

 

 

ÚLOHY A AKTIVITY 

 Pouvažujte o výhodách a nevýhodách metodiky objavovania. 

 Objavovanie je metódou vhodnou na uplatnenie konštruktivizmu vo 

vyučovacej praxi. Na základe odbornej literatúry charakterizujte 

konštruktivizmus. 

 Diskutujte o využívaní metodiky objavovania vo vyučovaní občianskej 

náuky. 

 Na základe štúdia odbornej literatúry vypracujte charakteristické 

znaky/požiadavky na učiteľa občianskej náuky v období 2. polovice 

20. storočia a v súčasnosti, komparujte ich. Aktivitu realizujte vo 

dvojiciach. 

https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/ps14/phil/web/tisk1.html
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 STRATÉGIE NA ROZVOJ SYSTEMATICKÝCH 

A INTERPRETATÍVNYCH ZRUČNOSTÍ  

Stratégie rozvíjajúce systematické a interpretatívne zručnosti predstavujú najmä 

metodické postupy zamerané na rozpoznanie problému, identifikáciu hlavnej 

myšlienky, triedenie informácií v rozsiahlom odbornom texte, jasné vymedzenie 

pojmov, parafrázovanie, interpretáciu údajov v tabuľkách, grafoch, rozpoznanie 

významu neverbálnych signálov v komunikácie a pod. 

K uvedeným stratégiám zaraďujeme postupy:  

- využívanie kategorizácií (zaraďovanie, roztrieďovanie na základe určitého 

kritéria),   

- vedenie k zhrnutiu a interpretácii učiva,   

- vedenie žiakov k dedukcii, konkretizácii, 

- preferencia kognitívne náročnejších úloh (úlohy na analýzu, hodnotenie, 

tvorivosť)  s jedným správnym riešením,   

- využívanie asociácií  (prvotné predstavy spojené s istým pojmom, javom),  

- identifikácia a vymedzenie základných pojmov a vzťahov učiteľom, tvorba 

poznámok,   

- vedenie žiakov k tvorbe originálnych myšlienok, riešení a produktov.   

4.1 VYUŽÍVANIE KATEGORIZÁCIÍ  

Popredný nemecký filozof kórejského pôvodu Byung-Chul Han, v publikácii 

Vyhořelá společnost opisuje mnoho negatívnych javov, v ktorých sa aktuálne 

nachádza západná spoločnosť. Niektoré súčasné negatívne javy, ktoré zmietajú 

spoločnosťou a ktoré sa priamo či nepriamo dotýkajú školstva a edukačného 

procesu, sú napr. vysoká pluralita verejne dostupných informácií, ktorá má za 

následky stratu kritického myslenia a tvorivosti u detí, mládeže ale aj u dospelých 

jedincov.  

Z uvedeného dôvodu je potrebná participácia na riešení daného problému počnúc 

výskumnými pracovníkmi, ministerstvom školstva, riaditeľmi škôl a v neposlednom 

rade samotných učiteľov (Duchovičová a kol., 2018). Jeden z popredných 

slovenských pedagógov Miron Zelina (Zelina, 2011) už dávnejšie reagoval na túto 

problematiku prostredníctvom publikácie Stratégie a metódy rozvoja osobnosti, 

kde vytvoril systém tvorivo-humanistickej výchovy, ktorej cieľom je vzbudiť 

tvorivosť u žiakov. Po praktickej stránke by sa však „boj" s vyššie spomenutými 
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problémami mal konať na poli jednotlivých škôl, tried, predmetov, za ktoré sú 

zodpovední jednotliví pedagógovia. Každý pedagóg by mal v rámci svojho 

predmetu operovať s rôznymi vyučovacími metódami, prostredníctvom ktorých 

odovzdá potrebné informácie, zaujme žiakov a skrze ktoré aktivizuje a rozvinie ich 

kritické a tvorivé myslenie. 

Pojem kategória vznikol v starovekom Grécku a pôvodne znamenal výpoveď, v 

zmysle vypovedať o niečom. Na základe výpovedí/kategórií vznikol pojem 

kategorizácia, ktorý sa dá chápať ako postup, pri ktorom sú určité predmety či 

myšlienky rozoznávané a rozlišované. Na základe kategorizácie sú objekty 

zoskupené podľa špecifického znaku, vlastnosti alebo účelu, teda sa dajú chápať 

ako určité množiny, charakteristické skupinou čŕt, resp. znakov, ktoré majú niečo 

spoločné.  

V oblasti pedagogiky sa kategorizácia implementovala v rámci metód, ktorých 

cieľom je najmä rozvoj kritického a tvorivého myslenia. Jednou z metód, ktorá 

aktívne využíva kategorizáciu, je tzv. metóda tezaurov (metóda pripomínajúca 

ťaháky). Prostredníctvom nej žiaci vytvárajú nosné kategórie, body, schémy, ktoré 

slúžia na nácvik tvorby poznámok či individuálnych oporných bodov, ktoré žiakovi 

pomáhajú pri chápaní učiva aj pri samotnom učení, a v neposlednom rade vie tieto 

body (slová, myšlienky, postupy) systematizovať. V rámci metodického postupu 

učiteľ najskôr vytvára jednotlivé body, ktoré následne rieši so žiakmi. Po získaní 

skúseností môžu žiaci samostatne vytvárajú vlastné kategórie.  

Druhy tezaurov:  

- časový: zameraný na chronologický sled,  

- predmetový: popis určitých vecí na základe znakov,  

- vzťahovo-abstraktný: zaoberá sa existenciou, poznateľnosťou, hodnotou a 

dynamickosťou určitých slov, pojmov, javov a pod.  

Metóda DITOR (heuristická metóda) je ďalšia z metód, pri ktorej je prítomná 

kategorizácia (D= definuj, I= informuj, T= tvor, O= ohodnoť, R= realizuj riešenie). Pri 

zložke I = informuj žiaci môžu zozbierať informácie k danej problematike a vytvoriť 

určité kategórie, body, schémy, na základe ktorých môžu ďalej tvoriť, hodnotiť a 

realizovať riešenia k danej problematike v rámci predmetu.  

Ideálnym vizuálnym znázornením kategorizácie v rámci metód je pojmová mapa, je 

kognitívnym nástrojom na znázornenie vzťahov medzi javmi, predmetmi, 

myšlienkami, slovami a pod. Podstatným krokom pri ich tvorbe je nachádzať určité 

kľúčové pojmy a následne ich rozvinúť a začleniť do konceptov danej mapy. 

Pojmovými mapami sa u žiakov rozvíjajú najmä porozumenie, pamäť a tvorivosť.  
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Vytvorenie pojmovej mapy je výrazom individuálnych schopností, je výsledkom 

individuálneho premýšľania a kreativity, s ktorou dokážeme využívať slovné, 

obrazové, číselné, logické, rytmické, farebné aj priestorové schopnosti a zručnosti. 

Východiskom pre ovládanie a používanie duševného potenciálu je kategorizovanie 

a štrukturovanie vlastných myšlienok. Kľúčový koncept je základný princíp 

triedenia, zvyčajne je to všeobecná kategória, zahŕňajúca väčší rozsah informácií, 

z ktorej je možné odvodiť ďalšie kategórie, prípadne podkategórie. Nasleduje 

uvedomenie si nutnosti usporiadania všeobecných a menej všeobecných kategórií 

hierarchicky, teda usporiadanie v zmysle vyšších a nižších úrovní štruktúry (Pozri 

kapitolu 5.2.). 

Ďalšou metódou, v ktorej sa dá využiť kategorizácia, môže byť odnož 

brainstormingu, writestorming. Žiaci v skupinách tvoria nápady, ktoré si zapisujú. 

Podľa charakteru zadania a potreby môžu žiaci nápady rozdeľovať do určitých 

kategórií. Ako príklad by sme mohli uviesť tému z občianskej náuky, ktorá sa dotýka 

noriem, a v rámci writestormingu by žiaci mohli rozpísať normy do dvoch kategórií, 

právne a sociálne. Tieto a ďalšie metódy by sme mohli označiť za také, v ktorých sa 

dajú využiť kategorizácia ako vhodný prostriedok na rozvoj kritického a tvorivého 

myslenia (Predanocyová, 2017). 

 

 

AKTIVITA PRE ZÁKLADNÚ ŠKOLU 

Škola, ročník základná škola, 9. ročník 

Tematický celok Ekonomický život v spoločnosti 

Téma Peniaze a funkcia peňazí  

Zložka predmetu ekonomická zložka 

Všeobecné ciele 

Žiak dokáže používať spoľahlivé informácie a 
rozhodovacie procesy pri osobných financiách. Žiak 
porozumie a dokáže sa orientovať v zabezpečovaní 
životných potrieb jednotlivca a rodiny. 

Výkonový štandard 
Žiak vie, čo sú peniaze a akú majú funkciu v rámci 
spoločnosti. 

Obsahový štandard 
Naturálna výmena, vznik peňazí, tovarové, kovové a 
trhové peniaze, súčasné formy peňazí a ich funkcia. 

Medzipredmetové 
súvislosti, 

dejepis, zemepis, finančná gramotnosť 
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prierezové témy 

Vyučovacie metódy 
metóda rozhovoru, diskusie, vysvetľovanie, aplikácia 
pojmovej mapy, práca vo dvojiciach 

Materiálno-
didaktické 
prostriedky 

powerpointová prezentácia, tabuľa, fixky, hárok papiera, 
pojmová mapa  

Metodický postup:  
1. Po vysvetlení učiva zlúčime žiakov do dvojíc. Do každej dvojice rozdáme vopred 
vypracovaný pracovný list, na ktorom bude nevyplnená pojmová mapa. Vzor:  

                                        
2. Žiakom dáme inštrukcie, ktoré budú spočívať vo vypĺňaní nevyplnenej 
pojmovej mapy. Žiaci budú využívať získané informácie, ktoré nadobudli a učiteľ 
ich bude sprevádzať po celý čas tento aktivity.  
3. Žiakov sa spýtame, aká bola téma hodiny (Peniaze). To si žiaci vpíšu do hornej 
elipsy. Následne so žiakmi vyplníme šípky: v pravej bude napísané staré formy 
peňazí, do strednej moderné formy peňazí a do ľavej funkcie peňazí.  
4. V ďalšej fáze začína samostatná práca žiakov, kedy do štvorcov pod šípkami 
budú vpisovať vedomosti získané na hodine, tzn. že do štvorca pod šípkou stará 
forma peňazí žiaci vpíšu, prípadne môžu aj nakresliť staré formy peňazí (napr. 
zlato, hrivny, výmenné suroviny a pod.) V ďalších dvoch štvorcoch pokračujeme 
totožne. 

Reflexia, návrhy na zlepšenie:  
Výhoda aktivity spočíva v kooperácií žiakov medzi sebou a zároveň aj s učiteľom. 
Ako zlepšenie by sme navrhovali využitie kresieb a taktiež aj ďalšie rozvrstvenie a 
kategorizovanie, teda tvorba nových políčok v štruktúre pojmovej mapy (napr. pri 
výmenných surovinách). 

 

 

AKTIVITA PRE STREDNÚ ŠKOLU 

Škola, ročník stredná škola, 3. ročník 

Tematický celok Základné ekonomické problémy a ich riešenie 

Téma Dopyt, ponuka a cena 

Zložka predmetu ekonomická zložka 
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Všeobecné ciele 

Uviesť žiakov do základných problémov každej 
ekonomiky – ako uspokojiť neobmedzené potreby 
pomocou obmedzených zdrojov,  odpovedať  na  
základné  otázky:  Čo  vyrábať?  Ako vyrábať? Pre koho 
vyrábať? 

Výkonový štandard 
Žiak si rozširuje spektrum vedomostí z  oblasti dopytu, 
ceny a ponuky. 

Obsahový štandard Otázky dopytu, ponuky a ceny. 

Medzipredmetové 
súvislosti, 
prierezové témy 

etická výchova, matematika, geografia, osobnostný 
a sociálny rozvoj 

Vyučovacie metódy 

motivačný  rozhovor,  vysvetlenie, skupinová práca,  

skupinový  brainstorming, metóda tezaurov, situačná 

metóda 

Materiálno-
didaktické 
prostriedky 

tabuľa, fixky,  3 listy papiera, písacie potreby, odmena pre 
najlepšiu skupinu (napr. žuvačky) 

Metodický postup: 

Otázky na úvod:  

- Aké sú  obnoviteľné, neobnoviteľné, vyčerpateľné  a  nevyčerpateľné  zdroje? 

- Môžu sa z neobnoviteľných zdrojov stať obnoviteľné a z nevyčerpateľných 

vyčerpateľné? 

Žiakov vyzveme, aby si predstavili, že sa so svojimi spolužiakmi chystajú na 

zájazd do Karibiku na ostrov Dominica a môžu si so sebou vziať čokoľvek, čo 

potrebujú (neobmedzené zdroje). Zo svojho inventára si musia vybrať veci, 

ktoré by si vzali na túru do stredu ostrova, kde sa nachádza džungla (obmedzené 

zdroje). 

Počas pochodu do stredu ostrova sa prehnal ostrovom hurikán, a tak sa uchýlite 

do starej chatrče, ktorá je po hurikáne odrezaná od okolitého sveta. V chatrči 

nič nie je, nefunguje telefón, nie je signál, nie je elektrina, zásoby sú teda 

obmedzené a vy neviete, ako dlho táto situácia potrvá.  

Rozdelíme žiakov na 3 až 4 skupiny a vyzveme ich, aby každá skupina 

vypracovala svoj plán na prežitie, kde žiaci aplikujú brainstorming a následne aj 

metódu tezaurov. 

1.  Problémy, ktoré budú žiaci v skupine riešiť?  

- Nakreslite jednoduchý projekt chaty a okolia.  

- Napíšte zoznam predmetov, ktoré si jednotlivci v skupine priviezli so 
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sebou (metóda tezaurov). 

- Vypracujte plán na prežitie (brainstorming). 

2.  Následne budú žiaci prezentovať svoje plány prežitia, každá skupina bude 

ma svojho hovorcu. 

3.  Najlepší plán prežitia bude vybratý spoločne všetkými žiakmi v triede 

Reflexia, návrhy na zlepšenie:  
Aktivita   bola   zameraná   na  posilňovanie spolupráce, tvorbu kategórií a 

riešenie problémov s neobmedzenými a obmedzenými zdrojmi, kde cena za 

úspech je jasne stanovená a dopracovať sa k nej sa dá iba ak využijeme 

ponúknuté možnosti, ktoré transformujeme na konkrétne potreby. Cieľom je 

priblížiť žiakom modelovú situáciu a priviesť ich ku kooperatívnej činnosti. 

 

 

ÚLOHY A AKTIVITY 

• Na základe práce R. Palouša: Filosofická reflexe několika pojmů 

školské pedagogiky, vyhľadajte a charakterizujte základné kategórie 

filozofie výchovy.  

• Po preštudovaní práce Z. Koláře a R. Šikulové: Vyučování jako dialog, 

vyjadrite 10 pojmami prácu učiteľa a 10 pojmami prácu žiaka na 

vyučovaní, v kontexte problematiky dialógu vo vyučovacom procese. 

 Následná individuálna prezentácia bude predpokladom konfrontácie 

pojmového vyjadrenia zadanej úlohy s vašimi kolegami. 

 Vytvorte kolekciu filozofických pojmov, ktoré sa viažu na filozofické 

myslenie obdobia antiky a následne ich roztrieďte podľa jednotlivých 

súčastí filozofie. Pracujte vo dvojiciach, využite tabuľkový zápis 

kategórií. 

4.2 VEDENIE K ZHRNUTIU A INTERPETÁCII  UČIVA  

Zhrnutie učiva predstavuje spravidla tú fázu edukácie, v ktorej dochádza k spätno-

väzbovému overeniu miery porozumenia, pochopenia základných pojmov, 

myšlienok či problémov obsahu. Ide o syntetizujúci proces, relatívne uzatvárajúci 

vybratú časť vyučovacej hodiny alebo jej záver. Schopnosť žiakov realizovať 

zhrnutie témy hodiny predstavuje dlhodobý proces, ktorého súčasťou je rozvíjanie 

žiakovej kognitívnej a súčasne metakognitívnej roviny. Schopnosť žiaka vedome 
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syntetizovať sa rozvíja za pomoci komplexu metodických prístupov učiteľov, ku 

ktorým zaraďujeme aj interpretáciu. 

Stratégia na rozvoj interpretatívnych zručností  sa zaoberá rozpoznaním problému, 

dôležitých súvislostí a predpokladov v argumentoch, identifikácia hlavnej, 

respektíve kľúčovej myšlienky, triedenie informácií v rozsiahlom odbornom texte, 

jasné vymedzenie pojmov, parafrázovanie, správna interpretácia údajov. Cieľom 

aktivít, založených na uvedených stratégiách, je viesť žiakov k zhrnutiu a taktiež aj 

interpretácií učiva, ktorá je prepojená s analýzou. Interpretácia a analýza 

predpokladá prácu s odborným textom. 

Interpretácia a analýza. Interpretácia znamená chápať a vyjadriť význam údajov, 

úsudkov, pravidiel v širokom rozsahu. Obsahuje nasledovné metodické kroky: 

a) kategorizovať: vhodným spôsobom určiť kategórie, opísať skúsenosti, 

udalosti tak, aby boli pochopiteľné prostredníctvom vhodných kategórií, 

b) určiť význam: určiť a opísať obsah informácie, úmyslu, zámeru, príkazu 

prostredníctvom slov, tabuliek, symbolov, 

c) vysvetliť význam: vyjadriť zamýšľaný význam slov, myšlienok, pojmov 

formou opisu, analógií; odstrániť nejasnosť, neurčitosť, zmätočnosť. 

Analýza je nevyhnutná pre určenie vzťahov medzi otázkami, pojmami, opismi 

a pozostáva z: 

a) skúmať myšlienky: určiť akú úlohu zohrávajú rôzne spôsoby a prístupy 

k riešeniu problému, definovať podmienky, porovnávať a dávať do 

protikladu myšlienky, určiť východiská, zložky a vzťahy medzi problémami, 

b) zistiť argumenty: určiť či formulované otázky, opisy podporujú určitý názor, 

c) analyzovať argumenty. 

Filozofická esej. V rámci filozofickej zložky predmetu občianska náuka sa 

interpretatívne a analytické zručnosti žiakov môžu zdokonaľovať prostredníctvom 

tvorby filozofickej eseje. Jej cieľom je diagnostikovať hĺbku pochopenia a osvojenia 

obsahu danej problematiky, má písomnú formu.  

Analyzujúca filozofická esej sa orientuje na hľadanie vzťahov, ich porozumenie a 

identifikáciu súvislostí. Žiaci pracujú s filozofickými textami, vytvárajú si vlastné 

názory a získavajú nové poznatky.  

Interpretujúca filozofická esej je zameraná na hľadanie významu, obsahovej roviny 

a centrálnych problémov v texte a následné autorské vyjadrenie myšlienok, 

plynúcich z textu, doplnené o vlastné stanoviská, korešpondujúce s témou.   
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Filozofická esej je štrukturovaná do úvodu, jadra a záveru, ide o autorský text, ktorý 

má prvky citačnej argumentácie (originálny filozofický text), ktorá môže byť v 

rozsahu do 30% celkového textu. 

Úvod:  

- vyjadrenie dôležitosti a význam prezentovaného problému (témy),  

- načrtnutie postupu analyzovania témy (prípadne môže byť použité stručné 

rozčlenenie na jednotlivé časti a aspekty problému, ktoré bude študent 

analyzovať). 

Jadro: 

- dodržiavanie odsekov, 

- pokus analyzovať rôzne prístupy,  

- hľadanie autorovho riešenia zadanej filozofickej témy, 

- interpretovať filozofické stanoviská vyjadrené napr. prostredníctvom 

úryvkov z filozofických textov, 

- aktívna práca s filozofickým textom, 

- vyjadrenie vlastných stanovísk autora, s cieľom uplatnenie kritického 

premýšľania. 

Záver: 

- prehľadné uvedenie a zhrnutie hlavných téz a argumentov, 

- záver „odzrkadľuje“ zámer vyjadrený v úvode práce. 

Kritéria hodnotenia práce: analýza témy, použitie argumentov a dôkazov, 

kompozícia a štýl práce, originálnosť myšlienok, preukázanie vedomostí, vlastné 

názory a postoje k téme (črty kritického myslenia). 

 

 

AKTIVITA PRE ZÁKLADNÚ ŠKOLU 

Škola, ročník základná škola, 6. ročník 

Tematický celok Moja vlasť 

Téma 

Verejný, kultúrny a spoločenský život v našej obci 

(starosta, obecné zastupiteľstvo, poslanci, obecný úrad, 

tradície a zvyky obce, kultúrne a spoločenské podujatia 

obce). 

Zložka predmetu sociologická zložka 
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Všeobecné ciele 

Žiak rozvíja pocit hrdosti, spolupatričnosti a posilňuje 

snahu reprezentovať svoju vlasť. Žiak sa učí byť hrdý na 

svoj región a svoju obec.  

Výkonový štandard 

Žiak vie porozprávať o kultúrnom živote v obci, 

o pravidelne sa opakujúcich kultúrnych podujatiach, 

možnosti oddychu v prírode alebo kultúrnych 

strediskách. 

Obsahový štandard 
Činnosť obce na poli kultúrnom, pravidelné akcie, 

oslavy, výročia, možnosti športovania v obci.  

Medzipredmetové 
súvislosti, 
prierezové témy 

dejepis, etická výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, 

regionálna výchova 

Vyučovacie metódy 

metóda otázky a odpovede, skupinová práca,  

interpretácia učiva, hodnotenie, motivačný rozhovor, 

diskusia, motivačná pochvala. 

Materiálno-
didaktické 
prostriedky 

pracovný list, pero, internet, tlač, oznamy obce 

Metodický postup:  

Pre žiakov pripravíme pracovný list, v ktorom majú odpovedať na rôzne otázky, 

týkajúce sa obce, v ktorej žijú. Úlohou žiakov je preukázať poznatky o svojej obci 

a zároveň využiť svoju predstavivosť pri navrhovaní kultúrneho leta v ich obci. 

Žiaci budú pracovať v skupinách, predpokladáme, že žiaci sú z rovnakých obcí, 

preto by mali vedieť spoločne odpovedať na položené otázky. Prvú otázku budú 

musieť odpovedať samostatne. Na vypracovanie pracovného listu majú k 

dispozícii 10 minút.  

Nasleduje prezentácia s diskusiou, ktorá sa bude týkať predovšetkým 

navrhovaných aktivít. V závere učiteľ vyhodnotí prácu skupín a žiaci spoločne 

vyberú najlepšie návrhy. 

Reflexia, návrhy na zlepšenie:  

Aktivita je adekvátna schopnostiam a zručnostiam žiaka a jeho vekovým 

osobitostiam. Pracovný list vedie k zhrnutiu a interpretácií učiva, vedie žiakov 

k tomu, aby vedeli triediť informácie. Aktivita môže byť využitá najmä vo 

fixačnej časti vyučovacej hodiny. U žiakov rozvíjame kreativitu a  z didaktického 

hľadiska je správnou voľnou vo výučbe občianskej náuky.  
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Príloha  Pracovný  list 

Verejný  život  v obci 

 

1. Popíš kultúrny život vo vašej obci: 

 

 

 

 

2. Odpovedaj na otázky: 

Aké kultúrne podujatia sa konajú pravidelne?  

..................................................................................................................................... 

 

Zúčastňuje sa ich tvoja rodina?  

...................................................................................................................................... 

 

Ktoré akcie sa ti páčia? 

...................................................................................................................................... 

3. Navrhni program kultúrneho leta vo vašej obci: 
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4. Odpovedaj na otázky: 

Ako je to so športom vo vašej obci?             

......................................................................................................................................                                                                      

 

Aké športy sa dajú u vás realizovať?  

...................................................................................................................................... 

 

Ktorý šport baví teba?  

...................................................................................................................................... 

                                                                    

 

 

 

 

 

5. Úloha: 

Navrhni, aké športoviská by si nechal/a vybudovať vo vašej obci, keby si bol/a   

starostom?  

 

 

 

 

Čo by si zlepšil v oblasti kultúry? 
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AKTIVITA PRE STREDNÚ ŠKOLU 

Škola, ročník stredná škola, 4. ročník 

Tematický celok Čo je filozofia a k čomu je dobrá 

Téma Filozofické otázky a filozofické disciplíny 

Zložka predmetu filozofická zložka 

Všeobecné ciele 
Zvládnutie základného kategoriálno-pojmového aparátu 

filozofie; filozofia ako východisko ľudského premýšľania.   

Výkonový štandard 

Poznať rozdiel medzi filozofickým a mytologickým 

poznaním. Charakterizovať základné filozofické 

disciplíny − etika, logika, estetika. Používať filozofické 

pojmy − ontológia, gnozeológia, idealizmus, 

materializmus. Poznať predpoklady vzniku filozofie − 

spoločenské, individuálne. 

Obsahový štandard 
Filozofia a mýtus, filozofické otázky a základné 

filozofické disciplíny. 

Medzipredmetové 

súvislosti, prierezové 

témy 

geografia, dejepis, osobnostný rozvoj 

Vyučovacie metódy 

vysvetľovanie, metóda otázky a odpovede, motivačný 

rozhovor, skupinová práca, diskusia, metóda dialógu, 

interpretácia, zhrnutie, opakovanie s použitím literatúry 

Materiálno-didaktické 

prostriedky 
pracovný list, pero, tabuľa, fixka 

Metodický postup: 

Učiteľ pripraví pre žiakov text z Platónovej práce Ústava, konkrétne 

podobenstvo/mýtus o jaskyni, ktoré sa častokrát spája s prechodom ľudského 

myslenia od mýtu k filozofii.  

Spoločné prečítanie textu (text je v českom jazyku preto očakávame, že práca 

s ním bude trvať dlhšie). 

Žiaci budú pracovať v skupinách: na základe prečítaného textu ho budú žiaci 

interpretovať prostredníctvom vpracovania štyroch zadaní. V prípade, že žiaci 

nestihnú zadania vypracovať, budú mať zadanie číslo 3 na domácu úlohu.  

Po ukončení skupinovej práce použijeme metódu diskusie, žiaci si vymieňajú 

názory, súvisiace so zadaniami a pokúšajú sa o záverečné zhrnutie textu, ktoré by 
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malo dedukovať základné pojmy filozofie. 

Text, s ktorým budeme na vyučovacej hodine pracovať, môžu žiaci využiť aj 

neskôr pri téme gréckej klasickej filozofií.  

Reflexia, návrhy na zlepšenie:   

Práca s odborným filozofickým textom nie je bežne aplikovaná stratégia, preto je 

žiaduce zaraďovať takýto typ aktivity čo najčastejšie. 

Príloha   Platónova filozofia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLATÓNOVA FILOZOFIA 
................................................................................................................. 

Představme si lid, kteří žijí v podzemní jeskyni, z níž vzhůru ke světlu vede 

jediná cesta. Lidé žijí v této jeskyni od narození, jsou navíc spoutáni a nemohou 

se hýbat – nemohou dokonce ani pohybovat hlavou, takže jsou nuceni hledět 

stále jen před sebe. Vzadu za jejich zády plane oheň a je tam též nízká zídka, 

nad níž jako na divadle střídavě vystupují různé věci, figury – napodobeniny lidí, 

zvířat, předmětů atd., které tam kdosi nosí a takto je předvádí. To vše se však 

děje za zajatci, kteří na stěně před sebou vidí pouze stíny těchto napodobenin. 

A protože jsou spoutaní a nevidí nic jiného, nikdy nic jiného neviděli, mají 

přirozeně za to, že stíny, které pozorují, jsou cosi skutečně jsoucího, cosi 

vpravdě skutečného. Dokonce mezi sebou soutěží a na těchto stínech zkouší 

své schopnosti paměti, úsudku, pohotovosti: snaží se odhadovat pořadí, 

v němž se různé stíny objevují a předpovídat, jaké stíny se vynoří vzápětí. 

Vše se však mění, jakmile je jeden z vězňů zbaven svých pout, jakmile je 

donucen vstát, obrátit se a podívat se do světla v jeskyni. Je oslepen a 

pociťuje bolest, a když pak vidí ony napodobeniny samy, a nikoli jen jejich 

stíny, nevěří, že jsou „skutečnější“ než stíny. A kdyby byl dokonce nucen 

pohlédnout přímo do ohně, který v jeskyni hoří a osvětluje ji, raději by se od 

něj utekl ke stínům, protože pohled na ně snese a jsou pro něj zřetelnější. 

A kdyby tohoto vězně někdo dokonce vyvedla až na horu na denní světlo, byl 
by plný bolesti a naprosto oslepený: nevidí nic z toho, o čem mu říkají, že je 
to pravdivé. Postupně se učí slunečnímu světlu přivykat napřed hledí jen na 
stíny, na odrazy věcí ve vodě, pak na věci samy, oblohu a nakonec i na Slunce 
samo: poznává, že je to pravý původ vší jasnosti, i toho co viděl v jeskyni. 
Pociťuje soucit se spoluvězni a vchází zpět do jeskyně, kde v té tmě nevidí nic, 
chce jim to sdělit, ale oni se mu vysmějí – navíc on tu není schopen s nimi 
rozpoznávat stíny – jim to připadá, že on má zničený zrak. A kdyby chtěl tento 
„nevidoucí“ a přesto vidoucí vězeň druhé přesto osvobodit a vyvést je 
z jeskyně, nejspíše by ho zabili. 
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Zadanie 1: Odpovedzte na nasledujúce otázky. 

a) O čom pojednáva text?  

b) Čo v texte prevláda: filozofické alebo mytologické myslenie?  

c) Zdôvodnite a argumentujte citáciami z textu svoje tvrdenie!  

d) Nájdite v texte znaky filozofie a mytologického myslenia. 

 

Zadanie 2: Do prázdneho riadka v úvode textu dopíšte jeho názov.  

 

Zadanie 3: Zobrazte obsah text v kreslenej podobe.  

 

Zadanie 4: 

1. Vysvetlite, čo je ontológia, gnozeológia, logika: 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

2. Napíšte, ktoré sú dve základné filozofické otázky: 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

3. Na začiatku vývoja ľudskej spoločnosti si ľudia nevedeli vysvetliť prírodné javy 

a tak ich objasňovali pomocou: ......................... 

 

4. Podľa odpovede na ontologickú otázku rozdeľujeme filozofiu na: 

.............................................................................................................................. 

 

5. S filozofiou súvisí vznik pojmu. Čím je pojem charakterizovaný? 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
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ÚLOHY A AKTIVITY 

• Vyjadrite rozdiel medzi interpretáciou a analýzou, použite adekvátnu 

argumentáciu. 

• Vytvorte filozofickú esej na tému podľa vlastného výberu. Dodržte jej 

štruktúru. 

• Po prezentovaní filozofických esejí vašimi kolegami, hodnoťte ich 

prezentáciu. Zamerajte sa na obsahový a štrukturálny aspekt, použite 

prvky interpretácie a analýzy. 

• Interpretujte text, venovaný problematike projektovania a 

plánovania vyučovacieho procesu (Lomnický: Teoretické východiská 

a súvislosti hodnotenia kompetencií učiteľa, s. 47-74). 
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 STRATÉGIE ARGUMENTÁC IE  

Stratégie argumentácie predstavujú postupy, ktoré vedú k identifikácii a rozboru 

argumentov, určovaniu vzťahov a súvislostí, podobných a rozdielnych znakov, 

rozpoznaniu tvrdení a dôkazov v argumente, identifikáciu nevyjadrených 

predpokladov. Zaraďujeme sem postupy:  

- vedenie k argumentácii,   

- vedenie žiakov k grafickému znázorňovaniu učiva (pojmové mapy, handout, 

tabuľkové, grafické znázornenia),   

- využívanie metódy hranie rolí, 

- vedenie žiakov k identifikácii rozdielov medzi  faktom a názorom,   

- vedenie žiakov k hodnoteniu dôveryhodnosti zdroja, vedenie 

k argumentácii,   

- vedenie k aplikácii učiva v neobvyklých situáciách a úlohách.   

 

5.1 VEDENIE K ARGUMENTÁCII 

Vedenie k argumentácii je súčasťou rozvíjania kritického myslenia, čo je v predmete 

občianska náuka veľmi dôležité. Pri stratégii argumentácie ako aj stratégii vedenia 

žiakov k správnemu argumentovaniu, ide o pozitívne ovplyvňovanie ľudí (či už 

verbálne alebo neverbálne), presviedčanie o účinkoch argumentovania, závisiacich 

vo veľkej miery od dôveryhodnosti presviedčajúceho, od jeho osobnostných 

charakteristík, od kontextu situácie, ale tiež aj od toho, nakoľko sú argumenty 

logicky zdôvodnené. 

Presviedčanie sa používa v sociálnom kontakte, na pracoviskách, ale aj v zložitejších 

sociálnych situáciách, kde sa vysvetľujú a na základe argumentácie obhajujú 

postoje (napr. súdy). Súčasťou argumentácie je schopnosť správne klásť otázky 

druhej strane, otvorene sa pýtať na názor, poskytnúť dostatočný čas, pozorne 

počúvať, vedieť jasne a logicky formulovať. Pri formulovaní otázok je vhodné 

uprednostňovať otvorené otázky, zaujímať sa o názor druhého, vhodne sa pýtať. 

Aktívne počúvanie a otvorená diskusia pomáha k vytváraniu vhodných argumentov, 

k objasneniu stanovísk a k vyriešeniu problému. Pri formulovaní argumentov treba 

brať do úvahy ich jasnosť, zrozumiteľnosť a vnútornú logickú výstavbu. Viesť žiaka 

k tomu, aby sa naučil správne argumentovať, je dôležité pre zvládnutie riešenia 

rôznych situácií v školskom aj mimoškolskom prostredí. Ak žiak vie tvorivo vyriešiť 

istý problém, ale nevie vhodne argumentovať, ťažko uspeje v diskusii a ťažko mu 
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druhí budú rozumieť. Žiaci pri argumentácii často robia chyby: za argument, ktorý 

potvrdzuje tézu sa považuje niečo, čo samo potrebuje argumentáciu; žiaci 

používajú argumenty, ktoré sú platné vo všeobecnosti. 

Častou chybou v argumentácii je emocionálny prejav, pôsobenie na emócie 

človeka, ktoré je súčasťou emocionálnych argumentov. Faktické argumenty 

vyžadujú od žiakov používať dedukciu, indukciu, analógiu, konkretizáciu a tiež 

potrebu myslieť na dôsledky argumentov (Predanocyová, 2017, Vargová, 2015).  

 

 

AKTIVITA PRE ZÁKLADNÚ ŠKOLU 

Škola, ročník základná škola, 9. ročník 

Tematický celok Finančná gramotnosť 

Téma Rozpočet 

Zložka predmetu ekonomická zložka 

Všeobecné ciele 

Žiak sa zlepší v skupinovej práci. 

Žiak sa zlepší vo formulácii argumentov, v hodnotení 

argumentov, v reakcii na odlišné názory, zlepší sa 

v diskusii a vyjadrovaní sa. 

Žiak sa zlepší v samostatnom štúdiu problematiky. 

Výkonový štandard 

Žiak dokáže zostaviť rodinný rozpočet. 

Žiak dokáže vhodne určiť jednotlivé kategórie pri 

vypracúvaní rodinného rozpočtu a obhájiť ich určenie. 

Žiak dokáže kriticky zhodnotiť vypracovaný rozpočet. 

Obsahový štandard Rozpočet, finančná gramotnosť. 

Medzipredmetové 

súvislosti, prierezové 

témy 

matematika – práca s tabuľkou, matematické operácie, 

osobnostný a sociálny rozvoj 

Vyučovacie metódy 
skupinová práca, diskusia, rozhovor, samostatné 

štúdium s využitím techniky, slovné hodnotenie 

Materiálno-didaktické 

prostriedky 
papier, pero, tabuľa, krieda 

Metodický postup: 

Na konci predchádzajúcej vyučovacej hodiny učiteľ žiakov informuje, že počas 

nasledujúcej hodiny budú tvoriť rodinný rozpočet. Rozdelí ich do skupín a zadá 
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domácu úlohu: zistiť si čo najviac informácií o tom, ako sa v rodine vytvára 

rozpočet, aké sú ceny prenájmov v danom meste, aká je cena za energie, koľko 

stoja pohonné hmoty, aká je cena električenky v danom meste, informácie o cene 

rôznych druhoch dopravy v danom meste, mesačné platby za záujmové krúžky, 

jazykovú, školu, umeleckú školu, koľko stojí bežný nákup, cena potravín a rôzne 

ďalšie výdavky domácnosti.  

Na začiatku druhej vyučovacej hodiny žiaci vytvoria skupiny a ich úlohou je 

vytvoriť rodinný rozpočet. Majú k dispozícii údaje, ktoré zistili v domácom 

prostredí: príjmy rodičov, iné príjmy, napr. prídavky na deti a pod., počet detí, ich 

druh bývania.  

Úlohou skupín je spočítať všetky príjmy, kategorizovať ich a na tomto základe 

zistiť, koľko prostriedkov majú k dispozícii na výdavky. Ďalej určiť najdôležitejšie 

kategórie na výdavky (maximum 8), zapísať, čo do danej kategórie patrí, koľko 

financií je potrebné vynaložiť na jednotlivé kategórie a prečo (lebo sa im zdá 

dôležité napr. investovať do športu, ktorý má vplyv na zdravie,...). Na túto aktivitu 

majú k dispozícii 15 minút.  

Každá skupina zapíše svoj rozpočet na tabuľu (2 minúty). Následne učiteľ vyberie 

2-3 kategórie, v ktorých sú významné rozdiely v tom, ktorá skupina do nej dala 

koľko finančných prostriedkov a ktoré sa mu zdajú najdôležitejšie.  

Učiteľ vyberie jednu skupinu, ktorá predstaví jednu kategóriu, čo všetko do nej 

zaradila a koľko do nej dala k dispozícii peňazí a prečo. Následne vyzve ostatných 

žiakov, aby im oponovali, ak to vyriešili nejako inak - dali tam napr. viac peňazí 

a prečo. Túto časť aktivity moderuje učiteľ, ktorý žiakov (skupiny) vyvoláva, 

usmerňuje ich (ak napr. nejaký žiak zle sformuluje argument, pomocnými otázkami 

mu ho pomôže sformulovať lepšie).  

Následne vyberie inú skupinu, aby si vybrala inú kategóriu a prezentovala 

ju;  nasleduje rovnaký priebeh. 

Podľa toho, koľko času budú žiaci potrebovať na analýzu jednotlivých kategórií, 

bude učiteľ prácu usmerňovať (odhadovaný počet je 3). 

Na záver vyučovacej hodiny učiteľ so žiakmi zhodnotí aktivitu, žiaci sa vyjadria 

k obsahu, ktorý sa naučili.  

Reflexia, návrhy na zlepšenie: 

Navrhovaná aktivita môže byť modifikovaná tak, že by žiaci vytvorili rodinný 

rozpočet v domácom prostredí za pomoci rodičov a na vyučovaní by ho mohli 

prezentovať v podobe grafu, tabuľky, plagátu... Takto modifikovaná realizácia by 

však bola časovo náročnejšia.  
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AKTIVITA PRE STREDNÚ ŠKOLU 

Škola, ročník stredná škola, 2. ročník 

Tematický celok Občan a štát 

Téma Komunálne voľby 

Zložka predmetu politologická zložka 

Všeobecné ciele 

Žiak sa zlepší vo formulácii argumentov, v hodnotení 

argumentov, v reakcii na odlišné názory, zlepší sa v diskusii 

a vyjadrovaní sa. 

Žiak sa zlepší v skupinovej práci. 

Žiak sa zlepší v samostatnom štúdiu problematiky. 

Žiak získa lepší prehľad o tom, kto kandiduje na primátora 

v danom meste a čo chcú jednotliví kandidáti zmeniť. 

Žiak dokáže adek zhodnotiť seba aj iných. 

Výkonový štandard 

Žiak vie vymenovať jednotlivých kandidátov na primátora 

v danom meste. 

Žiak dokáže vysvetliť riešenia zlepšenia životného 

prostredia daných kandidátov. 

Žiak porozumie, aké má primátor kompetencie. 

Obsahový štandard Komunálne voľby, primátor, životné prostredie. 

Medzipredmetové 

súvislosti, 

prierezové témy 

geografia, biológia – riešenia životného prostredia, 

matematika – práca s plánom, mapou, environmentálna 

výchova, osobnostný a sociálny rozvoj 

Vyučovacie metódy 
skupinová práca, diskusia, rozhovor, samostatné štúdium 

s využitím techniky, slovné hodnotenie 

Materiálno-

didaktické 

prostriedky 

papier, pero, tabuľa, krieda, ukážky žiakov, ktoré si donesú 

Metodický postup: 

Východiskom navrhovanej aktivity je práca v skupinách. Učiteľ žiakov rozdelí do 

skupín po 4-6-tich podľa počtu žiakov v triede, aktivita je dimenzovaná na 4 

skupiny. Členenie žiakov na skupiny a zadanie úloh je potrebné pripraviť ešte na 

predchádzajúcej hodine. 

Každá skupina si vyberie jedného kandidáta na primátora (učiteľ v prípade potreby 
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koriguje výber), ktorý si pripraví a prinesie svojej skupine návrhy na riešenie 

zlepšenia životného prostredia, obsahujúce aj obrazový materiál (plán, mapa...). 

Úlohou každej skupiny na realizovanej hodine bude naštudovať si riešenia svojho 

„kandidáta“ na zlepšenie životného prostredia. Žiaci v skupine budú mať za úlohu 

zostaviť 4 najsilnejšie argumenty, prečo by bol práve ich kandidát najvhodnejším 

primátorom z hľadiska riešenia zlepšenia životného prostredia.  

Budú mať k dispozícii 8-10 minút na diskusiu v skupinách a formulovanie 

argumentov. Hovorcovia skupín následne prezentujú návrhy, čas na prezentovanie 

bude 2-3 minúty (môžu si pomôcť aj tabuľou, ak budú chcieť niečo ukázať, 

nakresliť...).  

Nasleduje diskusia v triede, ktorú riadi vyučujúci, ten poskytne dostatočný priestor 

na vyjadrenie názorov žiakov. Dôležité je viesť žiakov k vhodnej argumentácii 

a dodržaniu stanoveného času na vyjadrenie názorov a protiargumentov. 

Po uplynutí diskusie učiteľ vyzve žiakov, aby zhodnotili túto aktivitu, ako sa im 

páčila, čo sa naučili, čo ich prekvapilo, a tiež to, ktorá skupina dokázala najlepšie 

argumentovať a reagovať na otázky druhých. Na hodnotenie aktivity bude 

k dispozícii 4-5 minút.   

Časové rozvrhnutie je približné, učiteľ ho bude korigovať podľa situácie na 

vyučovacej hodine. 

Reflexia, návrhy na zlepšenie: 

Realizácia tejto aktivity si vyžaduje dôkladnú prípravu zo strany učiteľa.   

Skvalitnenie navrhovanej aktivity vidíme v čase, ktorý je k dispozícii, možnosťou je 

využiť dve spojené hodiny občianskej náuky, žiaci by mali k dispozícii viac priestoru 

na oboznámenie sa s jednotlivými kandidátmi, na formuláciu argumentov, 

skupinovú prácu, diskusiu. 

Obdobne by bolo vhodné zamerať sa aj na ďalšie oblasti spoločenského života vo 

svojom okolí. 

Ďalším návrhom je využiť ukážky z televíznych diskusných relácií, žiaci by si mohli 

všímať, aké argumenty používajú diskutujúci, hodnotiť ich, všímať si správne / 

nesprávne argumenty (napr. nelogické), všímať si, či si jednotliví diskutujúci 

neprotirečia, kultivovanosť ich prejavu, na základe čoho by dedukovali základné 

aspekty dobrého argumentu a pod. 
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ÚLOHY A AKTIVITY  

• Vyhľadajte  

• v odbornej literatúre fázy aktívneho počúvania a charakterizujte ich 

(Predanocyová: Sociálne kompetencie žiakov). 

• Vyhľadajte v aktuálnych pedagogických dokumentoch kľúčové 

kompetencie žiaka, viažuce sa na tvorivé rozvíjanie ich správnej 

argumentácie v komunikácii, charakterizujte ich. 

• Vytvorte príklady na techniku aktívneho počúvania. Pracujte vo 

dvojiciach, jeden z vás bude v úlohe učiteľa a druhý v úlohe žiaka. 

• Vytvorte, z obsahového a metodického aspektu, aktivity v kontexte 

predmetu občianska náuka, v rámci ktorých by ste rozvíjali 

argumentačné schopnosti žiakov na úrovni základnej a strednej školy. 

 

5.2 VEDENIE ŽIAKOV KU GRAFICKÉMU ZNÁZORŇOVANIU UČIVA 

(POJMOVÉ MAPY, HANDOUT, TABUĽKOVÉ, GRAFICKÉ 

ZNÁZORNENIA)   

Vedenie žiakov ku grafickému znázorňovaniu učiva súvisí s jeho šruktúrovaním. 

Štruktúrovanie predstavuje stratégiu smerujúcu nielen k zmysluplného učeniu sa 

žiakov, ale predovšetkým k vytvoreniu základu pre výstavbu vlastného poznania. 

Štruktúrovaním učiva máme na mysli rozvrhnutie si celku a optimalizáciu spôsobov 

učenia. Učiaci môže, pomocou štruktúrovaných vedomostí prepojených so 

zručnosťami a postojmi, riešiť nové situácie, čím sa jeho štruktúry aktualizujú, 

menia, obohacujú a spresňujú vplyvom nových skúseností rôzneho druhu 

(Duchovičová, 2010). Štruktúrovanie podporuje tvorivé a kritické myslenie žiakov 

a jednou z jeho podôb je vizualizácia učiva, ktorá im umožňuje podieľať sa na 

riadení procesu vlastného učenia a pomáha im lepšie porozumieť učivu. 

Tradičné sprostredkovanie je založené na poskytovaní neznámych poznatkov, ktoré 

sú podstatné vzhľadom k pochopeniu nasledujúceho učiva. Od žiaka sa vyžaduje 

postihnutie pojmov a vzťahov medzi nimi. To však nebýva súčasťou učiteľovho 

výkladu a žiak tieto činnosti častokrát nezvláda, a tak býva tento psychodidaktický 

rozmer edukácie učiteľmi podceňovaný.  
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Moderný prístup k štruktúrovaniu učiva sa vyvíja so zámerom zlepšiť učebné 

stratégie. Vychádza z teórie grafov, ktorá zahŕňa hĺbkové spracovanie, spracovanie 

typu zhora dole/zdola hore, spracovanie reorganizovaním a z nelineárnej 

reprezentácie učiva a jej teórií vytvárania sietí, štruktúrovania kľúčových pojmov, 

vytvárania schém, pojmových máp, spätného grafického organizovania. Jednotlivé 

moderné prístupy popisuje J. Duchovičová (2010). Ich poznanie z hľadiska rozvíjania 

kognitívnych schopností a taktiež z hľadiska ovplyvňovania žiakovho poňatia učiva 

považujeme v každodennej práci učiteľa za nesporne dôležité. 

Pojmové mapy sú obrazové vyjadrenie ľudského myslenia, ide o zaznamenanie 

procesuálneho charakteru myslenia, nápadov, je reflexiou výkonu ľudského mozgu. 

„Myšlienková mapa je vizuálny nástroj pre holistické, teda celistvé myslenie, ktoré 

podporuje všetky funkcie mozgu – predovšetkým pamäť, kreativitu, učenie 

a akékoľvek premýšľanie“ (Buzan, T., Buzan, B. 2012).  

(Pojmové mapovanie je súčasne vhodným prostriedkom v rozvoji kategorizácie, 

uvedomovaniu si významu, triedeniu a používaniu kategórií a ich grafického 

zobrazenia, tak ako sme to uviedli v časti 4.2.) 

Pojmová mapa je výsledkom individuálnej činnosti, no jej praktické zvládnutie, teda 

samotná tvorba, vyžaduje metodickú podporu, spočívajúcu vo vyjadrení základných 

krokov, ktorými je vhodné postupovať. Je potrebné akcentovať, že mapa je 

vytváraná na jednej ploche, liste, hárku papiera, dôvodom takejto vizualizácie je, 

aby jej tvorca či používateľ mohol mať naraz k dispozícii všetky relevantné aspekty 

zvolenej problematiky, mohol ich nielen študovať, ale predovšetkým dopĺňať 

o autonómne prvky, ako výsledky vlastného myslenia a kreativity. Vyjadrujú 

podstatné vzťahy medzi pojmami vo forme tvrdení. Tvrdenia sú v nich 

reprezentované stručne charakterizovanými spojeniami pojmov, ktoré popisujú 

informáciu o vzťahoch a popisujú prepojenosť pojmov.  

Pojmová mapa znázorňuje štruktúru, hierarchiu a vzájomné vzťahy medzi pojmami 

(Buzan, 2014, Predanocyová, 2014), je to technika slúžiaca pre vizualizáciu vzťahov 

medzi rôznymi pojmami. Je to diagram, ktorý ukazuje vzťah medzi pojmami. Pojmy 

usporiadané v ,,hierarchickej vetvovitej štruktúre“, v hornej časti mapy sú 

všeobecné pojmy, ktoré sú prepojené čiarami s pojmami špecifickejšími, 

nachádzajúcimi sa v spodnejších úrovniach mapy. Z jedného pojmu vyrastajú 

,,vetvy“ do pojmov v spodnejších častiach mapy, z tých opäť vyrastajú vetvy do 

pojmov v nižších úrovniach mapy atď. Vizuálne teda vidíme akýsi prevrátený strom. 

Čiary medzi pojmami sú pomenované tak, aby čo najvýstižnejšie zachytili vzťah 

medzi nimi. Vetvy pojmových máp môžu byť navzájom prepojené pomocou tzv. 

krížových prepojení – pojem z jednej vetvy prepojíme čiarou s pojmom z druhej 
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vetvy a tento vzťah popíšeme/argumentujeme. Pojmové mapovanie je veľmi 

podobné myšlienkovému mapovaniu.  

Typy pojmových máp: 

1. pavúková: hlavná téma alebo zjednocujúci faktor sa nachádza v strede 

mapy, ďalšie témy sú umiestnené radiálne na jej okrajoch,  

2. hierarchická: prezentuje informácie v zostupnom alebo vzostupnom poradí 

podľa významu, najdôležitejšia informácia je umiestnená v hornej alebo 

spodnej časti mapy, 

3. systémová: usporadúva informácie vo formáte podobnom vývojovému 

diagramu,  s pridaním vstupov a výstupov.  

 

Príklad vypracovanej pojmovej mapy: 

                                

Zdroj: www.zborovna.sk 

 

AKTIVITA PRE ZÁKLADNÚ ŠKOLU 

Škola, ročník základná škola, 8.  ročník 

Tematický celok Štát a právo 

Téma Funkcie štátu 

Zložka predmetu politologická zložka 

Všeobecné ciele 

Žiak porozumie podstate a miestu funkcií štátu.  

Žiak dokáže synteticky premýšľať o jednotlivých funkciách 

štátu ako súhrne požiadaviek občanov voči štátu. Rozvíja 

logické myslenie a schopnosť grafického znázorňovania 

informácií a vzťahov medzi nimi. 

Žiak dokáže posúdiť fungovanie štátu prostredníctvom 

napĺňania svojich funkcií. 
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Výkonový štandard 

Žiak sa aktívne začleňuje do spoločenstiev ľudí (priatelia, 

spolužiaci, štát), chápe seba ako občana, ktorý sa podieľa 

na chode štátu. Plnohodnotný občiansky život sa učí 

realizovať prostredníctvom poznania základných štruktúr 

a funkcií štátu. 

Obsahový štandard Funkcie štátu, vnútorné a vonkajšie funkcie štátu. 

Medzipredmetové 
súvislosti, 
prierezové témy 

zemepis, dejepis, osobnostný a sociálny rozvoj 

Vyučovacie metódy 
vysvetľovanie, práca vo dvojiciach, práca s pojmovou 
mapou 

Materiálno-
didaktické 
prostriedky 

prázdna štruktúra pojmovej mapy, pojmy na doplnenie 
na kartičkách 

Metodický postup: 
Aktivita nie je náročná na organizáciu práce žiakov, ktorí budú pracovať vo 
dvojiciach. 

Učiteľ po vysvetlení obsahu učiva, oboznámi žiakov s aktivitou, dá im k dispozícii 
kartičky s pojmami, ktoré budú používať na vytvorenia pojmovej mapy.  

Pojmy: Vonkajšia, Bezpečnostná, obrana štátu, armáda, vnútorná, zahraničný 
obchod, funkcie štátu, sociálna a zdravotná, hospodárska a medzinárodná 
spolupráca, právna, súdy, ekonomická, Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR), 
Ministerstvo pôdohospodárstva SR (MPH SR), polícia, Ministerstvo spravodlivosti 
SR (MS SR), Ministerstvo kultúry SR (MK SR), Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), Ministerstvo ţivotného prostredia SR (MŢP 
SR), kultúrna a vzdelávacia, Ministerstvo financií SR (MF SR), Ministerstvo 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVaRR SR), Ministerstvo 
zdravotníctva SR (MZ SR), Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
(MPSVaR SR). 

Následne jednotlivé dvojice dostanú k dispozícii pripravenú prázdnu štruktúru 
pojmovej mapy. 

Úlohou žiakov je doplniť pojmy do políčok tak, aby na seba logicky nadväzovali a 
súviseli navzájom. Úlohou žiakov je vytvoriť zmysluplnú pojmovú mapu, graficky 
znázorniť text, ktorý sa naučili na vyučovacej hodine. 

Učiteľ stanoví čas na doplnenie pojmov do pripravenej mapy (čas je vhodné určiť 
na základe skúseností žiakov s uvedenou metódou, navrhujeme toleranciu 5-10 
minút). 

Po stanovenom čase budú jednotlivé dvojice prezentovať svoju prácu, v závere 
aktivity celá trieda dospeje k správnemu vypracovaniu úlohy. Učiteľ zhodnotí 
aktivitu z aspektu práce žiakov a dosiahnutých výsledkov. 
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Reflexia, návrhy na zlepšenie: 
Aktivita smeruje k tvorivej práci žiakov a aktívnemu premýšľaniu, ktoré 
predpokladá poznanie zadaných pojmov, ako aj správne triedenie a hľadanie 
vzťahov medzi nimi.  

Nakoľko v našich školách sa často nestretávame s takouto podobou rozvíjania 
kritického myslenia, zvolili sme vopred vypracovanú a štrukturovanú pojmovú 
mapu, do ktorej by žiaci „iba“ zaraďovali ponúknuté pojmy.  

V situácii, keď žiaci majú analyzovaný prístup zvládnutý, môže učiteľ zvoliť 
samostatnú prácu žiakov, v rámci ktorej by si individuálne vytvárali štruktúru 
mapy a napĺňali ju adekvátnym pojmovým vyjadrením, tak by sme viedli žiaka 
k väčšej samostatnosti a syntetickému premýšľaniu.   

Príloha    Pojmová mapa 

 
Pojmová mapa – prázdna štruktúra

Pojmová mapa: Funkcie štátu 
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Handhout. Zvýšiť efektívnosť vyučovacieho procesu môže učiteľ aj využitím 

handhout-u, ide o zhrnutie učiva pre žiakov v tlačenej podobe.  

Handout je forma eliminácie zabúdania, pripravený učebný materiál slúži na 

opakovanie a upevňovanie učiva. Ide o samostatne vypracovaný relatívne ucelený 

študijný materiál, ktorý obsahuje súvislý text, doplnený definíciami, tabuľkami, 

grafmi, pojmovými mapami. Vytvorením handhout-u učiteľ poskytne žiakom 

materiál, ktorým rozšíri napr. svoje slidy z powerpointovej prezentácie (Reynolds, 

2009). 

 

Tabuľkové a grafické znázornenia 

V edukačnom prostredí zaraďujeme tabuľkové a grafické znázornenie k nesúvislým 

textom. Na rozdiel od súvislého textu, usporiadaného do viet a odsekov, 

s explicitným vyjadrením obsahu, nesúvislý text používa k usporiadaniu informácií 

typografické prvky, ktoré môžu byť doplnené úplnými vetami. Kombinácia súvislého 

a nesúvislého textu je text zmiešaný, v ktorom sa prepletajú obsahovo súvislé časti 

s grafmi, tabuľkami, diagramami. Nesúvislý text je charakterizovaný typografickými 

údajmi, údaje, ktoré sprostredkúva čitateľovi, majú symbolickú povahu; môžu byť 

usporiadané v podobe matice, alebo sú kombináciou jazykových a obrazových 

prostriedkov. Tabuľky a grafy umožňujú vizuálne znázornenie učiva, predstavu 

o stave, vývoji, skladbe  vybraných údajov. 

Tabuľky. Vzdelávanie v občianskej náuke neznamená iba zvládnutie požadovaného 

obsahu v rámci školských požiadaviek, ale ide predovšetkým o komplex schopností 

a zručností, využiteľných v praktickom sociálnom živote. Jednou z takýchto 

zručností je aj práca s tabuľkami. 

Tabuľky slúžia na prehľadné zhrnutie informácií, ktoré spolu sémanticky súvisia. 

Mali by sa používať v prípade, keď je potrebné dáta nejakým spôsobom zoradiť, 

napríklad podľa roku či abecedy.  

Zručnosť pracovať s tabuľkami možno rozdeliť do niekoľkých úrovní: 

a) získanie informácií z tabuliek, 

b) doplnenie informácií do tabuliek, 

c) modifikácia tabuliek, 

d) vytvorenie nových tabuliek 

Príklad vzdelávacej tabuľky pre predmet občianska náuka, 7. r. základnej školy, na 

tému Občan a občianstvo:  
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Zdroj: www.datakabinet 

Grafické dokumenty, grafy, sú grafickou reprezentáciou vybraných údajov 

kvantitatívneho charakteru, predstavujú kombináciu priesečníkových alebo 

vložených zoznamov, z typologického hľadiska identifikujeme stĺpcové, čiarové, 

koláčov, plošné, prstencové grafy.  

Graf má byť zhotovený jasne a správne: musí byť dostatočne popísaný; nemôže 

skresľovať skutočnosť; nemôžeme porovnávať dva grafy vedľa seba alebo na 
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obrázku v prípade, že nemajú rovnaké stupnice; ak je v grafe príliš veľa informácií,  

stáva sa neprehľadným (Predanocyová, 2014).  

 

Príklad grafu z dotazníkového výskumu, zameraného na aktívny postoj 

respondentov, Detský čin roka 2017, ktorého sa zúčastnilo 2055 žiakov základných 

škôl na Slovensku: 

                  
Zdroj: Inštitút pre aktívne občianstvo 

 

 

ÚLOHY A AKTIVITY 

• Vyhľadajte grafické zobrazenia, tabuľky na vami zvolenú tému 

z predmetu občianska náuka a vytvorte sériu otázok, úloh, ktoré 

budú rozvíjať schopnosť žiakov pracovať s takouto podobou 

nesúvislých textov. 

• Na základe štúdia odbornej literatúry pripravte prezentáciu na tému: 

Myšlienkové mapy, ich podstata a miesto v edukačnej praxi. 

• Na základe štúdia odbornej literatúry pripravte prezentáciu na tému: 

Myšlienkové mapy a ich využitie pri podpore ľudskej kreativity. 

• Vytvorte handout na tému pedagogickej komunikácie. Pracujte vo 

dvojiciach. 

• Máte k dispozícii odborný text (text podľa aktuálneho zadania), 

vytvorte pojmovú mapu a prezentujte ju. 

• Vytvorte edukačnú tabuľku pre predmet občianska náuka. Pacujte 

v skupinách, tabuľku prezentujte. (Téma bude zadaná podľa 

aktuálnych potrieb). 
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5.3 METÓDA HRANIA ROLÍ    

Metódu hrania rolí charakterizujeme ako simuláciu stanovených situácií, keď sa 

riešenie realizuje prostredníctvom hrania rolí. Žiaci musia pochopiť podstatu 

inscenácie aj charakter jednotlivých postáv. Hranie rolí pomáha žiakom vyjadriť 

vlastné osobné postoje či myšlienky a v prípade slobodnej možnosti výberu, či 

výmeny roly so spolužiakom, dochádza u väčšiny žiakov k identifikovaniu sa s danou 

rolou.  

Rolové hry odrážajú rôzne uhly pohľadov na určitú situáciu alebo problém. Ide o 

simuláciu situácií alebo procesov, ktoré sa stali, alebo sa môžu prihodiť. V 

záverečnej reflexii sa žiaci spoločne alebo v jednotlivých skupinách porozprávajú o 

možných riešeniach nastolených problémov, o pocitoch, ktoré mali počas hrania 

rolí. Môže sa použiť v rámci všetkých predmetov, ďalej napr. v prierezovej téme 

multikultúrna výchova, environmentálna výchova aj na nácvik životných zručností a 

praktických zručností. 

Postup:  

1. Žiaci sú rozdelení do pracovných skupín.   

2. Pokiaľ je potrebné pripraviť pracovný scenár, pracujú na tejto úlohe všetci 

členovia skupiny. 

3. Scenár môže byť vopred pripravený, alebo žiaci majú na výber len stručný 

náčrt určitých situácií, s ktorými sa skupiny oboznámia. Následne učiteľ 

pridelí žiakom konkrétne úlohy (prípadne si ju žiaci vyberajú sami),  vysvetlí 

proces nacvičenia vybranej situácie a stanoví čas pre jej prehranie (dĺžka 

jednotlivých scénok je závislá od charakteru zadaných rolí). 

4. Každý žiak sa v skupine zoznámi so svojou rolou, skupina vymyslí pôsob, 

akým scénku predvedie, dohodne sa na postupe, pripraví sa na aktivitu.   

5. Skupiny prehrávajú jednotlivé scénky postupne celej triede.  

6. Po prehraní rolí žiaci vysvetlia a zdôvodnia svoj prístup ku stvárneniu rolí. 

Prípadne vyjadria svoje pocity z jednotlivých postáv a ich správania, 

zhodnotia náročnosť jednotlivých rolí a z toho vyplývajúcich úloh. Zároveň 

pozorovatelia (ostatní žiaci vo funkcii divákov) vyhodnotia dôveryhodnosť 

stvárnenia jednotlivých postáv. 

7. Na záver učiteľ vyhodnotí správnosť stvárnenia zadaných rolí (pokiaľ to 

dovolí charakter úloh), zopakuje a zhrnie príslušnú teóriu, zhodnotí výsledok 

práce skupín, doplní ďalšie informácie, prípadne vysvetlí žiakom význam 

zaradenia niektorých zadaných situácií.  
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8. Postup učiteľ prispôsobuje podľa potrieb žiakov, začína jednoduchými 

situačnými scénkami (Sitná, 2009). 

 

 

AKTIVITA PRE ZÁKLADNÚ ŠKOLU 

Škola, ročník základná škola, 7. ročník 

Tematický celok Vnútorný a vonkajší život jednotlivca 

Téma Komunikácia v sociálnych skupinách  

Zložka predmetu sociologická zložka 

Všeobecné ciele 
Žiak vie v každodennom živote používať základné 

komunikačné zručnosti. 

Výkonový štandard 
Žiak v skupine komunikuje, spolupracuje a dokáže riešiť 

konflikty kompromisom. 

Obsahový štandard Spolupráca, súťaženie, konflikt, kompromis. 

Medzipredmetové 
súvislosti, 
prierezové témy 

etická výchova, osobnostný a sociálny rozvoj 

Vyučovacie metódy 
vysvetľovanie, hranie rolí, metóda otázok a odpovedí, 

diskusia, skupinová práca, práca vo dvojiciach 

Materiálno-
didaktické 
prostriedky 

rolové karty, dataprojektor 

Metodický postup: 

Aktivitu navrhujeme zaradiť do fixačnej fázy vyučovacej hodiny (žiaci sú už 

oboznámení s novými pojmami). 

1. V triede sa snažíme navodiť príjemnú atmosféru, vyzveme žiakov, aby dávali 

pozor. 

2. Žiakov rozdelíme do skupín a dvojíc, a to na základe učiteľovej pedagogickej 

diagnostiky (dvojice/skupiny vytvárame rovnomerne z pasívnych aj aktívnych 

žiakov). 

3. Žiakom vysvetlíme pravidlá metódy a oboznámime ich s úlohou:  

Dostanete k dispozícii karty, na ktorých budú opísané situácie, v ktorých nastal 

konflikt. Vašou úlohou je vo dvojici/v skupine (podľa počtu osôb na kartičke) 
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rozdeliť si úlohy a tento konflikt vyriešiť, t.j. nájsť kompromis. Kompromis máte 

dosiahnuť prostredníctvom spolupráce. Následne budete tieto situácie 

prezentovať pred tabuľou. Na túto úlohu máte 8 minút. 

4. Žiakom rozdáme kartičky. Úlohou učiteľa je dozerať, či žiaci pracujú, prípadne 

vysvetliť, čo nechápu; dohliadnuť, aby sa navzájom nevyrušovali. Žiakov 

priebežne oboznámime o pracovnom čase, ktorý im ešte zostáva. V prípade, 

že niektoré dvojice/skupiny sú skôr hotové, ich úlohou je vymyslieť ďalšie 

riešenie a vymeniť si role. 

5. Po uplynutí stanoveného času sa učiteľ dostáva do pozície moderátora, vyzve 

prvú dvojicu/skupinu, ktorá prečíta situáciu z karty. Rolová karta bude súčasne  

premietnutá cez dataprojektor celej triede. Následne situáciu žiaci zinscenujú.  

Učiteľ žiakov pochváli a osloví triedu: Myslíte si, že spolužiaci vyriešili túto 

situáciu vhodne? Ak nie, aké by mohli nastať problémy? Vedeli by ste vyriešiť 

situáciu aj iným kompromisom? 

6. Uvedeným spôsobom sa vystriedajú všetky dvojice/skupiny.  

7. V závere aktivity implementujeme diskusiu, s otázkami:  

- Bolo pre vás ťažké zahrať takéto situácie a nájsť spoločný kompromis?  

- Dostávate sa do podobných situácií? Akých?  

- Myslíte si, že je dôležité riešiť konfliktné situácie kompromisom? Prečo?  

- Nastávajú v tejto triede konfliktné situácie? Ako ich riešite?  

Reflexia, návrhy na zlepšenie: 

Dôležité pri aplikovaní rolových hier je optimálna skladba dvojíc/skupín, obdobne 

aj udržiavanie pracovnej disciplíny v triede. Na druhej strane žiaci musia 

preukázať tvorivosť, samostatnosť, empatiu a určitú dávku asertivity. Takýto 

model aktivity je možné využiť aj vo vyšších ročníkoch, nakoľko rozvíja najmä 

komunikačné kompetencie žiaka (osobnostný a sociálny rozvoj).  

Žiaci si môžu úlohy rozdeliť sami, alebo im ich pridelí učiteľ. V navrhovanej 

aktivite sme ponechali tvorbu skupín na žiakov, čo predstavuje nácvik 

kompromisu v skupine. Uvedomujeme si však, že žiaci môžu zbytočne strácať čas 

na vypracovanie aktivity.  

Príklady konfliktných situácií:  

- Dvaja kamaráti majú v škole spoločnú skrinku. Predtým sa o miesto v skrinke 

dokázali podeliť, teraz sa však u jedného z nich začali prejavovať sklony k 

neporiadnosti. Postupne jeho veci začínajú zaberať celú skrinku. Medzi 

kamarátmi vznikol búrlivý konflikt. Prehrajte scénku medzi kamarátmi. 
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- V rodine vznikol konflikt, týkajúci sa spoločne strávenej nedele. Mama chce ísť 

plávať do bazénu, otec a syn chcú ísť do kina, dcéra trvá na tom, že zostane 

doma. Prehrajte túto situáciu. 

- Hanka chce ísť s kamarátkami cez víkend do kina. Vreckové už minula, najbližšie 

dostane až za týždeň, išla si preto požiadať rodičov pre peniaze na lístok. 

Hankina mama je nezamestnaná, otec pracuje ako vodič z povolania. Prehrajte 

túto situáciu. 

 

 

AKTIVITA PRE STREDNÚ ŠKOLU 

Škola, ročník stredná škola, 2. ročník 

Tematický celok Občan a štát 

Téma Systém ochrany ľudských práv 

Zložka predmetu právna zložka 

Všeobecné ciele Žiak vie obhájiť svoje práva a rešpektovať práva druhých. 

Výkonový štandard 
Žiak vie uviesť, ktoré orgány sa zaoberajú ochranou 
ľudských práv. 

Obsahový štandard OSN, Rada Európy, Európska únia. 

Medzipredmetové 
súvislosti, 
prierezové témy 

geografia, matematika, etická výchova, osobnostný 
a sociálny rozvoj 

Vyučovacie metódy 
vysvetľovanie, hranie rolí, metóda otázok a odpovedí, 
diskusia 

Materiálno-
didaktické 
prostriedky 

rolové karty s úlohami, čistý papier, papier so 
situáciami/udalosťami 

Metodický postup: 

Aktivita je vhodná v motivačnej fáze vyučovacej hodiny. 

1.  V triede sa snažíme navodiť príjemnú atmosféru, vyzveme žiakov, aby dávali 

pozor. 

2.  Žiaci si vyberú čistý papier. Následne rozdáme každému žiakovi jednu rolovú 

kartu. Žiak si má kartu v tichosti prečítať a nikomu ju neukazovať. 

Príklady rolových kartičiek:  

- mladý muž trvale pripútaný k invalidnému vozíku, 

- 14-ročný Róm vyrastajúci v detskom domove, 

- 17-ročná dcéra, ktorej otec je závislý od alkoholu, 

- 22-ročný homosexuál, 
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- nelegálny kubánsky utečenec, 

- 17-ročná dcéra úspešného majiteľa výrobne hračiek, 

- 5-ročná nezamestnaná rozvedená matka dvoch detí, 

- 21-ročný muž nedávno prepustený z väzenia  a iné. 

3.  Žiakov vyzveme, aby sa vcítili do svojej role. Úlohou učiteľa bude prečítať 

otázky, ktoré by mali dopomôcť žiakom vcítiť sa do role.  

Napríklad: V akej krajine žiješ? Aké bolo tvoje detstvo? V akom dome si býval? 

Akú prácu vykonávali tvoji rodičia? Aký je tvoj život v súčasnosti? Akú máš 

prácu? Kde bývaš? Ako tráviš svoj voľný čas? Chodíš na dovolenky? Z čoho sa 

tešíš a z čoho sa bojíš? 

4.  Žiakov požiadame, aby sa postavili.  

5.  Žiakom prečítame zoznam rôznych situácií alebo udalostí. Vždy, keď žiak vie 

odpovedať ÁNO (vzhľadom na svoju rolu), zostane stáť a na čistý papier si 

zapíše čiarku. V opačnom prípade si žiak sadne na stoličku a čiarku si nezapíše.  

Príklady udalostí a situácií: 

Kto z vás niekedy vo svojom živote: 

- mal výrazné finančné ťažkosti, 

- môže si adoptovať deti, 

- môže si dovoliť primeranú sociálnu a zdravotnú starostlivosť, 

- nebojí sa, že vás na ulici zastaví polícia, 

- mohol by si dovoliť „slušné“ bývanie, 

- nikdy necítil diskrimináciu kvôli svojmu pôvodu,  

- často sa bál, že ho napadnú, alebo budú obťažovať a iné. 

6.  Po prečítaní poslednej situácie žiakov požiadame, aby si spočítali čiarky na 

papieri.  

7.  Vyhodnotenie začína žiakmi, ktorí mali najvyšší počet čiarok, t.j. najčastejšie 

stáli. Žiak triede prečíta svoju rolovú kartu.  

8.  Žiaci si posadajú, začína diskusia.  

Žiakov sa pýtame otázky: Aký ste mali pocit, keď ste sa mohli alebo nemohli 

postaviť? Mal niekto z vás pocit, že sa nerešpektovali vaše ľudské práva? Aké 

ľudské práva neboli rešpektované? Prečo ste niektoré práva nemohli uplatniť? 

Aké ťažké/ľahké bolo pre vás hranie rolí? Odkiaľ máte informácie o postave, 

ktorú ste predstavovali? Sú tieto informácie spoľahlivé? Myslíte si, že to takto 

funguje aj v spoločnosti? Zdôvodnite. 
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Reflexia, návrhy na zlepšenie: 

Bod č. 2.: Pokiaľ žiaci nemajú dostatočné množstvo informácií o svojej úlohe, 

najdôležitejšiu pozíciu zohráva tvorivosť, t.j. využitie vlastnej fantázie.  

Bod č. 3.: Učiteľ po prečítaní otázok na zamyslenie musí dať chvíľku žiakom, aby si 

mohli vytvoriť obraz o svojej role.  

Bod č. 5.: Učiteľ po prečítaní každej situácie a udalosti žiakmi, im musím ponechať 

k dispozícii čas na rozhodnutie. Žiaci si majú všímať aj ostatných spolužiakov, ktorí 

zostali stáť, či sedieť. 

Bod č. 7.: Ak je aktivita hlavnou náplňou hodiny, vyhodnotenie prejdeme 

s každým žiakom. Pri zaradení aktivity len do určitej fázy hodiny, vyhodnotíme 2 

alebo 3 žiakov, ktorí najčastejšie stáli, 2 alebo 3, ktorí najčastejšie sedeli a 2 alebo 

3, ktorí sedeli a stáli rovnaký alebo približne rovnaký počet. Všetko závisí od času 

a od počtu žiakov v triede. 

Aktivita by bola vhodná aj do prostredia školského dvora či telocvične. Žiaci by 

stáli vedľa seba a namiesto zapisovania čiarok, by pri odpovedi spravili krok 

dopredu. Takto by mali väčší prehľad o svojom postupe. Na druhej strane je treba 

poukázať na náročnosť z organizačnej stránky, nakoľko nie všetci žiaci by 

dostatočne registrovali pokyny vyučujúceho (napríklad triedy s 30 žiakmi). 

 

 

ÚLOHY A AKTIVITY 

• Vo dvojiciach pripravte scenár aktivity, v ktorej využijete metódu 

hrania rolí. Tému si vyberte individuálne. 

• Navrhnite tému občianskej náuky pre uplatnenie didaktického postupu 

metódy hrania rolí, zameranú na rozvoj vybratých hodnôt a postojov, 

nevyhnutných pre život v demokratickej spoločnosti a ich 

dodržiavanie.  

• Vytvorte aktivity pre uplatnenie hrania rolí, so zameraním na 

filozofickú zložku predmetu občianska náuka. 
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 STRATÉGIE PRE VYVODZOVANIE ZÁVEROV 

A RIEŠENIE PROBLÉMOV  

Stratégie pre vyvodzovanie záverov a riešenie problémov zahŕňajú najmä postupy, 

ktoré vedú k formulácii alternatívnych návrhov riešení problému, predvídanie 

dôsledkov, predkladanie záverov, výsledkov, prezentovanie v podobe tabuliek, 

schém, tvorbu modelov vyjadrujúcich vzťahy medzi premennými, zdôvodňovanie 

postupov, metodologického prístupu, formuláciu argumentov, anticipáciu 

protiargumentov. Zaraďujeme sem postupy:  

- rešpektovanie medzipredmetových vzťahov,   

- využívanie debaty vo vyučovaní  (vedenie k tvorbe analýz a argumentov),  

- vytváranie priestoru pre prezentovanie žiakových myšlienok, ich 

konfrontáciu a zdokonaľovanie,   

- riešenie problému a navrhovanie záverov,  

- využívanie rôznych učebných zdrojov (okrem učebnice),  

- vedenie žiakov k vyvodzovaniu záverov a  k zovšeobecňovaniu,   

- vedenie k formulovaniu otázok podporujúcich myslenie (otázky typu: Čo je 

podstatou toho? Čo to znamená? Prečo sa to deje? Čo keby? a pod.),   

- vedenie žiakov k identifikácii, pomenovaniu problémov. 

 

6.1 REŠPEKTOVANIE MEDZIPREDMETOVÝCH VZŤAHOV  

Vyučovacie predmety sú v slovenskom vzdelávacom systéme diferencované do 

vzdelávacích oblastí. Každá oblasť zahŕňa súčasti konkrétnych vied a snaží sa u žiaka 

rozvíjať vedomosti, relevantné oblasti svojho skúmania. Dôležitou súčasťou 

vzdelávania je potreba kontinuity vedomostí, vyhýbať sa ich diferenciácii či 

striktnému vzájomnému oddeľovaniu. Uvedená požiadavka predstavuje dôsledné  

rešpektovanie medzipredmetových vzťahov, teda prepájanie a hľadanie súvislostí 

medzi jednotlivými predmetmi a vednými oblasťami.  

Rozdelenie obsahu vzdelávania do jednotlivých predmetov súviselo s vývojom 

vedných odborov a nárastom objemu poznatkov. Problematika 

medzipredmetových súvislostí ale nie je aktuálna iba dnes. S postupným nárastom 

nutnosti prepojiteľnosti vedomostí žiakov s praxou sa stretávame už v druhej 

polovici minulého storočia. Poukazuje na potrebu snahy učiteľa, aby žiak nemal len 

izolované vedomosti zamerané často na konkrétne nesúvisiace časti, ale práve 

naopak, aby sa u žiakov vytvárali súvislosti najskôr v rámci predmetu a potom 
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medzi predmetmi navzájom. Upozorňuje zároveň na to, že ak žiak má vedomosti už 

v rámci predmetu roztrieštené a bez súvislostí, tak je ich oveľa ťažšie následne 

prepojiť.  

Medzipredmetové vzťahy sú v aktuálnych podmienkach školy najadekvátnejšou 

formou ich vzájomného prepojenia. Ich uplatňovanie pomáha zvyšovať efektívnosť 

a kvalitu vyučovania, motivuje a aktivizuje žiakov. V mnohých predmetoch jedného 

ročníka nachádzame témy, ktoré umožňujú obsahovú, metodickú a časovú väzbu.  

V systéme vyučovacích predmetov základnej aj strednej školy majú 

medzipredmetové vzťahy špecifický a stále väčší význam. Sú nevyhnutne potrebné 

na vytvorenie celostnej predstavy žiakov o prírode a spoločnosti. Uľahčujú 

systematizovanie poznatkov, ich triedenie a uplatňovanie v iných oblastiach, iných 

vyučovacích predmetoch. Získané vedomosti sa stávajú komplexnými, zlievajú sa do 

jedného celistvého obrazu sveta, žiaci sa učia uvažovať v súvislostiach.  

Realizácia medzipredmetových vzťahov vyžaduje výraznú spoluprácu vyučujúcich 

jednotlivých predmetov, v kontexte predmetu občianska náuka predovšetkým 

predmetov dejepis a zemepis, prináležiacim do vzdelávacej oblasti Človek a 

spoločnosť. Dôležitým poslaním medzipredmetových vzťahov je cieľavedomé 

nadväzovanie vedomostí žiakov z iných vyučovacích predmetov, aktualizovanie 

vzťahov medzi poznatkami a javmi, odstránenie izolovanosti niektorých poznatkov. 

Analýza potreby implementácie medzipredmetových vzťahov nás vedie 

k nasledovným záverom: 

a) spolupráca učiteľov obmedzí duplicitu v obsahu vyučovacích predmetov, 

b) realizácia medzipredmetových súvislostí umožní žiakom lepšiu 

systematizáciu poznatkov,  

c) výber vhodných vyučovacích metód umožní efektívny prenos informácií 

a poznatkov v predmetoch navzájom, 

d) využívaním relevantných metód a foriem práce ponúka žiakom ucelený 

prehľad osvojovaných vedomostí. 

Z aspektu analyzovanej problematiky je dôležité vytvárať nielen aktivity na 

hodinách, ale aj implementovať projektovú metodiku, ktorá efektívne podporuje 

súvislosti medzi vedomosťami žiakov z rôznych oblastí. Práve podporou myslenia, 

založeného na prepájaní súvislostí, budú žiaci lepšie pripravení na život v súčasnom 

svete, v ktorom potrebujú mať široký prehľad z viacerých oblastí (Račková, 2013).
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AKTIVITA PRE ZÁKLADNÚ ŠKOLU 

Škola, ročník základná škola, 8. ročník 

Tematický celok Štát a právo 

Téma Formy vlády 

Zložka predmetu politologická zložka 

Všeobecné ciele 
Žiak pozná základné formy vlády a vie rozdiely medzi 
nimi. 

Výkonový štandard 

Vie rozlíšiť medzi absolutistickou a parlamentnou 

formou monarchie. Vie uviesť konkrétne typy príkladov 

na demokratickú a nedemokratickú formu republiky. 

Vie uviesť príklady na typy diktatúr z minulosti 

i súčasnosti.  

Obsahový štandard Monarchia, republika, diktatúra, demokracia. 

Medzipredmetové 
súvislosti, 
prierezové témy 

dejepis – rozdiel medzi demokratickou formou vlády 

a totalitou, zemepis, osobnostný a sociálny rozvoj 

Vyučovacie metódy vysvetľovanie, výklad, skupinová práca, diskusia 

Materiálno-
didaktické 
prostriedky 

papier, pero 

Metodický postup: 

Samotná aktivita bude uplatnená vo fixačnej fáze hodiny, nakoľko v nej budú 

žiaci musieť využiť vedomosti, ktoré si osvojili v rámci expozičnej fázy.  

Učiteľ vytvorí skupiny (napr. 6) po 4-5 žiakov, pričom určí v každej skupine 

jedného manažéra a jedného zapisovateľa.  

Učiteľ by následne zadelil úlohu – 3 skupiny by mali za úlohu napísať hlavné 

znaky diktatúr (v rámci expozičnej časti by im učiteľ vysvetlil podstatu pojmy 

diktatúra a ich podmienky na konkrétnych príkladoch) a ďalšie tri skupiny by 

mali za úlohu napísať hlavné znaky demokratických štátov. Žiaci by na to mali 

približne 5-7 minút.  

Následne učiteľ na tabuľu vytvorí dva stĺpce (diktatúry a demokratické štáty). 

Manažér každej skupiny napíše do príslušného stĺpca znaky, ktoré má napísané 

jeho skupina. Učiteľ by následne na to rozvinul diskusiu so žiakmi na tému, aké 
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majú tieto režimy výhody a nevýhody, a ktorý je podľa nich lepší a prečo.  

V rámci tejto aktivity by žiaci dokázali prepojiť vedomosti nielen z občianskej 

náuky ale aj z dejepisu, rozvíjali by svoju schopnosť vyjadrovať vlastné názory 

a postoje a zároveň ich podkladať argumentmi.  

Reflexia, návrhy na zlepšenie: 

V súvislosti s vybranou témou vyučovacej hodiny je viacero možností aplikácie 

rôznych aktivít so žiakmi. Je možné vytvárať aj projekty na tému monarchie vo 

svete, diktatúry v histórií, a pod.  

Ďalej by sa v rámci medzipredmetových súvislostí dala táto téma prepojiť nielen 

s dejepisom, ale aj so zemepisom.  

 

 

AKTIVITA PRE STREDNÚ ŠKOLU 

Škola, ročník stredná škola, 2.  ročník 

Tematický celok Človek a spoločnosť  

Téma Voľný čas – dobrovoľníctvo 

Zložka predmetu sociologická zložka 

Všeobecné ciele 

Žiak si uvedomí, že dobrovoľníctvo je činnosť 

vykonávaná bez nároku na odmenu, vo voľnom čase 

a aktivity sú zamerané na potreby iných. Dobrovoľnícka 

činnosť musí žiaka nielen baviť, ale ho aj osobnostne 

rozvíjať. 

Výkonový štandard 

Žiak pozná dobrovoľnícke organizácie doma aj za 

hranicami. Vie charakterizovať ich základnú úlohu 

a zameranie. Chápe dôvod vzniku dobrovoľníctva.  

Obsahový štandard dobročinnosť a dobrovoľníctvo 

Medzipredmetové 
súvislosti, 
prierezové témy 

geografia, dejepis, informatika 

Vyučovacie metódy výklad, vysvetľovanie, práca vo dvojiciach 

Materiálno-
didaktické 
prostriedky 

počítač, internet 
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Metodický postup: 

Navrhovanú aktivitu je vhodné využiť v rámci motivačnej fázy hodiny, resp. ako 

samotnú hodinu, ktorá by bola založená na práci žiakov.  

Učiteľ na začiatku hodiny rozdelí žiakov do dvojíc, pričom každá dvojica by mala 

prístup k počítaču, a teda aj k internetu.  

Jedna z dvojíc bude mať za úlohu nájsť všeobecné informácie o dobrovoľníctve 

– kedy vzniklo, v akej súvislosti, v ktorej krajine sú jeho korene, apod.  

Ostatné dvojice budú mať za úlohu nájsť rôzne organizácie, ktoré sa 

dobrovoľníctvu venujú a pripraviť si o nich krátky príspevok, v ktorom by 

dobrovoľníctve oboznámili svojich spolužiakov (vznik organizácie, oblasť a štáty 

pôsobenie apod.). Žiaci by mali na získanie základných informácií približne 10-

15 minút. Príspevky by mali byť dlhé približne 15 viet.  

Žiaci by sa touto aktivitou naučili sami hľadať informácie a kvôli presne 

určenému rozsahu by sa naučili zároveň aj určiť ich dôležitosť. Zároveň získajú 

širší rozhľad nielen z občianskej náuky, ale zároveň aj z dejepisu a geografie.   

Reflexia, návrhy na zlepšenie: 

Návrh aktivity nenásilným spôsobom vedie žiakov k aktívnemu prepájaniu, 

využívaniu a predovšetkým k integrácii už získaných poznatkov a zručností 

z iných predmetov a novonadobudnutých informácií. Učiteľ priamo nemusí 

deklarovať a orientovať pozornosť žiakov na aplikáciu vedomostí z iných 

predmetov, žiaci sú schopní samostatného aktívneho prístupu. 

Uvedená téma by sa dala rozvinúť aj v rámci projektového vyučovania, kedy by 

žiaci v skupinách mohli vytvoriť väčší projekt. Ďalej by žiaci mohli navrhnúť 

vlastnú dobrovoľnícku organizáciu so všetkými atribútmi, a tak by sa naučili 

oveľa viac a rozvíjali by nielen spoluprácu vo dvojici, v skupine, ale aj jej 

organizáciu a súčasne individuálne záujmy.  

 

ÚLOHY A AKTIVITY 

• Diskutujte na tému: ako môžeme reálne v podmienkach Slovenskej 

republiky ovplyvniť našu budúcnosť. 

• Poskytnite, pri rešpektovaní integrácie vo vyučovaní občianskej náuky 

návrhy, ako je možné zdokonaľovať naše spoločenstvo. 

• Navrhnite aktivitu na medzipredmetové vzťahy v rámci predmetov 

občianska náuka a vášho druhého aprobačného predmetu, ktorá by 

podporovala rozvoj tvorivosti žiaka. 
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• Vytvorte skupiny, v ktorých budú zástupcovia rôznych aprobačných 

predmetov a nájdite tému, pri ktorej navrhnete v rámci jedného 

ročníka a stupňa školy konkrétne metodicky spracované činnosti na 

uplatnenie medzipredmetových súvislostí. 

 

6.2 VYUŽÍVANIE DEBATY VO  VYUČOVANÍ (VEDENIE K  TVORBE 

ANALÝZ A  ARGUMENTOV)  

Debata sa vyznačuje rétorickosťou, menším akcentom na vecnosť a argumentáciu. 

Debata je založená na vyjadrení pre a protiargumentov k danej téme. Ide o 

skupinovú metódu zameraná hlavne na rozvoj komunikatívnych a argumentačných 

zručností. Touto metódou môže pracovať celá trieda. Pre kvalitnú debatu je 

potrebné mať k dispozícii celú vyučovaciu hodinu.  

V debate ide hlavne o vyjadrenie argumentov. Pri argumentácii vyjadruje žiak svoje 

premyslené, zodpovedné a štruktúrované vlastné stanovisko k určitému javu, 

problému, názoru. Daná otázka, ktorá je predmetom debaty, musí byť položená 

dostatočne otvorene. Hlavným cieľom je zdieľanie argumentov a rovnako aj 

vypočutie rôznych aj protichodných názorov. Dôležité je podotknúť, že v tejto 

metóde ide o presadenie svojho stanoviska, nie vlastnej osoby. Pokiaľ sa pri debate 

vyskytnú oproti pôvodnému názoru aj iné silné argumenty, mal by byť žiak schopný 

a ochotný svoje pôvodné stanovisko zmeniť.  

Debata môže mať súťažný charakter, ide o súťaž napr. dvoch skupín (počet členov 

určuje učiteľ), ktoré debatujú o platnosti určitej tézy (napr.: slovenská spoločnosť sa 

riadi demokratickými princípmi). Prvá skupina žiakov objasní chápanie tézy, 

chápanie centrálnych pojmov v téze, predloží argumenty, ktoré tézu podporujú. 

Druhá skupina reaguje v podobe spochybnenia argumentov a samotnej platnosti 

tézy. Obe skupiny sa striedajú v prejavoch (môže byť určený počet kôl debaty), 

vzájomne si kladú otázky, ktoré majú spochybniť argumenty súpera. V záverečnej 

fáze/záverečnom kole vybraní rečníci, zástupcovia z oboch skupín, zhrnú debatu, 

obhajujú postoje vlastnej skupiny a kvalitu svojich argumentov. Z organizačného 

hľadiska je potrebné určiť rozhodcov, ktorí v závere debaty určia víťaza na základe 

kvality prezentovania názorov a predložených argumentov. 

Medzi metódy, ktoré môžeme v rámci debaty uplatniť patrí napríklad: 

Argumentačná esej sa skladá z niekoľkých častí: z tvrdení k danej téme (situácii), 

podporných argumentov a dôkazov, protiargumentov. Nemalo by chýbať 

vyvrátenie predložených argumentov a vhodný záver. 
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Voľné písanie: žiaci odpovedajú na otázku zadanú vyučujúcim alebo doplňujú jeho 

nedokončenú vetu (môžu zapisovať na tabuľu). Využíva sa pred preberaním nového 

učiva. Žiak si má vybaviť, čo už o danej téme počul, alebo má vyjadriť, čo si o nej 

myslí. Je potrebné žiakov upozorniť, aby písali k danej téme všetko, čo vedia, aj 

keby si neboli svojimi nápadmi úplne istí.  

Ďalšou podmienkou je písanie súvislého textu a využitie celého stanového času bez 

prestávok. Dôležité je neplánovať svoj text dopredu a nevracať sa k už napísanému 

textu, neškrtať ani nehodnotiť. V prípade voľného písania nie je dôležitá forma 

(gramatická a štylistická rovina textu), ale myšlienky. Písanie trvá približne 3 – 10 

minút, následne môžu žiaci svoje myšlienky zdieľať vo dvojici či v skupine. 

Posledné slovo patrí mne je metóda, pri ktorej každý žiak dostane kópiu text 

o preberanej problematike. Žiaci majú dostatočný čas na prečítanie daného textu, 

počas čítania sa žiaci zamýšľajú nad textom. K dispozícii majú kartičku, na jednu 

stranu zapíšu doslova text, ktorý ich zaujal (vo forme vety, slovného spojenia alebo 

celého odseku). Kartu potom obrátia na druhú stranu, kde si poznamenajú, prečo si 

zvolil práve toto miesto. Nejde o podanie vysvetlenia alebo zhrnutie textu, ale 

o zachytenie myšlienok, ktoré im počas čítania prídu na um.  

Po prečítaní textu nasleduje debata, kedy jeden vybraný účastník prečíta svoj 

zvolený citát bez osobných komentárov. Od tejto chvíle mlčí a ostatní diskutujúci sa 

snažia odhadnúť, prečo si zvolil práve toto miesto. Po vyčerpaní všetkých názorov 

diskutujúcich, dostane miesto ten, kto si úryvok vybral – má posledné slovo. 

Komentár k úryvku je potrebné len doslovne prečítať. Nevadí, že po vypočutí 

všetkých názorov môže mať autor iné myšlienky, názory. V tejto metóde ide práve 

o to, aby zaznel pôvodný, naozaj osobný názor jednotlivých účastníkov debaty 

(Sitná, 2009).  

Pri uvedenej metóde sa rozvíjajú nasledovné zručnosti: 

- kompetencie k riešeniu problémov, 

- komunikatívne kompetencie, 

- kompetencie prosociálne a sociálne, 

- kompetencie k pracovnému uplatneniu.  

 

 

AKTIVITA PRE STREDNÚ ŠKOLU 

Škola, ročník stredná škola, 3.  ročník 

Tematický celok Občan a štát 
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Téma Princípy demokracie 

Zložka predmetu politologická zložka 

Všeobecné ciele 

Žiak si má uvedomiť, že názor občanov je dôležitý. Každý 

občan musí vedieť vyjadriť svoj názor a zapájať sa do 

politického života. Uvedomiť si princíp demokracie, voľba 

ľudu. 

Výkonový štandard 

Vedieť uviesť svoje stanovisko a adekvátne ho odôvodniť, 

prípadne vysloviť nesúhlas voči opačnému názoru.  

Vedieť obhájiť svoju voľbu, prípadne uznať vyjadrenia 

druhej strany. Je dôležité, aby si žiaci uvedomili, že 

občania tvoria zákony svojím záujmom o dianie 

v spoločnosti, každý názor je dôležitý.  

Obsahový štandard 
Demokracia, princípy demokracie, priama a nepriama 

demokracia. 

Medzipredmetové 
súvislosti, 
prierezové témy 

etická výchova, mediálna výchova 

Vyučovacie metódy 
debata, posledné slovo patrí mne, skupinová práca, práca 

s textom 

Materiálno-
didaktické 
prostriedky 

prázdne kartičky, články z tlače/internetových zdrojov, 

powerpointová prezentácia, tabuľa 

Metodický postup: 

Téma debaty: Zatvorené obchody počas sviatkov 

V úvode aktivity si žiaci pripravia prázdne kartičky, na jednu stranu napíšu ÁNO, 

na druhú stranu napíšu NIE. Kartičky budú slúžiť na vyjadrenie ich názoru. 

Vyučujúci uvedie žiakov do témy debaty a následne dá k dispozícii vhodné články 

z printovej tlače a internetových stránok, ktoré sa viažu na centrálnu 

problematiku, vybraté články z dennej tlače, alebo ich premietne na slidoch ako 

súčasť prezentácie.  

Žiaci vyjadria svoj názor prostredníctvom kartičiek. Tí, ktorí vyjadrili súhlas 

k obsahu článkov, sa presunú na jednu stranu miestnosti a vytvoria skupinu č. 1, 

tí, ktorí vyjadrili nesúhlas,  vytvoria skupinu č. 2.  

Obe skupiny budú mať za úlohu spísať argumenty, ktoré vyjadrujú ich stanovisko, 

resp. protiargumenty, ktoré vyjadrujú ich opačný názor. Čas na spísanie 

argumentov bude vyhradený na 10 min. Úlohou žiakov bude pracovať ako 



78 

 

skupina a spoločne spísať čo najviac argumentov a protiargumentov. Po uplynutí 

stanového času obe strany prezentujú svoje názory a napíšu ich v bodoch na 

tabuľu.  

Nasleduje debata o tom, čo je pre občanov SR lepšie.  

V závere aktivity učiteľ syntetizuje závery debaty a hodnotí priebeh práce v 

skupinách a argumentačné schopnosti žiakov. 

Reflexia, návrhy na zlepšenie: 

Aktivita je vhodná v rámci vybratej témy, ale je možné ju uplatniť aj po prebratí 

tematického celku Občan a štát.  

Aktivitu považujeme za vhodnú pre implementáciu metódy debaty, v prípade, že 

žiaci nemali možnosť pracovať uvedenou metódou, učiteľ oboznámi s jej 

charakterom a zdôrazní aspekt argumentácií. 

Aktivita v sebe z metodického hľadiska obsahuje aj stratégiu práce s textom 

(články) a podporuje samostatnosť a kritické hodnotenie spoločenského javu. 

Príloha   Textová pomôcka: Zatvorené obchody v roku 2019 

Zatvorené obchody v roku 2019 

V roku 2017 prišla zákonná zmena, ktorá zatvorila väčšie obchody počas 15,5 dňa v 

roku. To znamená, že počas týchto dní nájdete otvorené len čerpacie stanice, lekárne, 

maloobchod na letiskách, autobusových a vlakových staniciach, predajne cestovných 

lístkov, prípadne malé obchody, ktoré prevádzkujú živnostníci bez zamestnancov. 

Zoznam dní, počas ktorých musia byť obchody zatvorené definuje Zákonník práce. V 

texte sa uvádza, že počas týchto dní zamestnávateľ nemôže nariadiť zamestnancovi 

prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi, a to vrátane s ním 

súvisiacich prác. Dovolené to má len už spomínaný maloobchodný predaj. 

Dátum Sviatok / Deň pracovného pokoja 

1.1.2019 Deň vzniku SR 

6.1.2019 Traja králi 

19.4.2019 Veľký piatok 

21.4.2019 Veľkonočná nedeľa 

22.4.2019 Veľkonočný pondelok 

1.5.2019 Sviatok práce 

8.5.2019 Deň víťazstva nad fašizmom 

5.7.2019 Sviatok svätého Cyrila a Metoda 

29.8.2019 Výročie SNP 

1.9.2019 Deň Ústavy SR 

https://www.finance.sk/180060-zatvorene-obchody-v-sr-a-eu/
https://www.finance.sk/zakony/zakonnik-prace/
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15.9.2019 Sedembolestná Panna Mária 

1.11.2019 Sviatok všetkých svätých 

17.11.2019 Deň boja za slobodu a demokraciu 

24.12.2019 (po 12.00 hodine) Štedrý deň 

25.12.2019 Prvý sviatok vianočný 

26.12.2019 Druhý sviatok vianočný 

Zdroj: www.finance.sk 

 

 

ÚLOHY A AKTIVITY 

• Vytvorte po dva trojčlenné tímy, ktoré budú navzájom viesť debate 

na témy: 

- občianska neposlušnosť nepatrí do demokracie, 

- umenie, ktoré zosmiešňuje náboženstvo alebo vieru, by malo byť 

zakázané. 

Vždy jeden z tímov bude vyjadrovať a obhajovať súhlasné stanovisko 

s uvedeným tvrdením a druhý tím nesúhlasné stanovisko. 

• Nájdite a sformulujte konkrétne problémy, ktoré budú riešené 

použitím metódy debaty na nasledovné oblasti: 

- ľudské práva, 

- slovenské školstvo, 

- hodnoty a morálka, 

- problém slovenskej mládeže. 

 

6.3 VYTVÁRANIE PRIESTORU  PRE PREZENTOVANIE ŽIAKOVÝCH 

MYŠLIENOK, ICH KONFRONTÁCIU A  ZDOKONAĽOVANIE  

V rámci stratégie vytvárania priestoru pre prezentovanie žiakových myšlienok, ich 

konfrontáciu a zdokonaľovanie, je dôležité poskytnúť žiakom priestor pre 

otvorenú komunikáciu a prezentáciu názorov rôznymi formami (ústne, písomne či 

inými prostriedkami). Je potrebné viesť žiakov k poznávaniu svojich možností, 

k vytváraniu vlastného úsudku a k vyžadovaniu prezentácie vlastných výsledkov. 

Obdobne je potrebné poskytnúť dostatok podnetov k uplatňovaniu základných 

myšlienkových operácií ako porovnávanie, triedenie, analýza, syntéza, 

zovšeobecnenie a iné. 

 

http://www.finance.sk/
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AKTIVITA PRE ZÁKLADNÚ ŠKOLU 

Škola, ročník základná škola, 7. ročník  

Tematický celok Postavenie jednotlivca v spoločnosti 

Téma Socializácia jednotlivca 

Zložka predmetu sociologická zložka 

Všeobecné ciele 
Vysvetliť pojmy socializácia, soc. skupiny, sociálny status 
a sociálna rola.   

Výkonový štandard 

Žiak vie definovať pojem socializácia.  

Žiak uplatňuje poznatky o socializácii pri svojom 

včleňovaní sa do sociálnych skupín. 

Obsahový štandard 
Socializácia jednotlivca, sociálne skupiny a vzťahy, 

sociálny status a sociálna rola. 

Medzipredmetové 
súvislosti, 
prierezové témy 

slovenský jazyk a literatúra, multikultúrna výchova  

Vyučovacie metódy 
rozhovor, otázka – odpoveď, diskusia, Philips 66, 

samostatná práca, skupinová práca, práca s textom 

Materiálno-
didaktické 
prostriedky 

zošit, pero, pracovný list, citát 

Metodický postup: 

Učiteľ oboznámi žiakov s témou aktivity a následne rozdá každému žiakovi 

pracovný list s otázkami a úlohami. 

Prvou úlohou žiakov je vyjadriť vlastnými slovami, čo si predstavujú pod 

pojmom socializácia a ako by ho charakterizovali. Žiaci majú pár minút (2-3) na 

premyslenie, potom učiteľ vyzve žiakov, aby svoje myšlienky prezentovali. 

V druhej úlohe majú žiaci prečítať štyri charakteristiky (A-D) pojmu socializácia 

a vybrať jednu, resp. viacero možností, ktoré sú správne. Žiaci majú opäť k 

dispozícii krátky čas na premyslenie (4 min.), následne učiteľ vyzve žiakov, aby 

prejavili a tiež zdôvodnili svoj názor.    

Ďalšou úlohou žiakov je prečítať si citát, odpovedať na otázky a vyjadriť svoj 

názor.  Žiaci majú 5 minút na premyslenie, následne ich učiteľ vyzve, aby svoje 

myšlienky prezentovali. 
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Na riešení poslednej úlohy pracujú žiaci v skupinách. Učiteľ rozdelí žiakov do 

skupín, pričom v každej skupine bude 6 žiakov. Následne diskutujú žiaci 6 minút 

o otázke k danej téme. 

Po uplynutí časového limitu učiteľ vyzve každú skupinu, aby svoje nápady 

prezentovali a konfrontovali s ostatnými.  

Na záver aktivity učiteľ stručne zhrnutie a vyhodnotí prácu žiakov.  

Reflexia, návrhy na zlepšenie: 

Pri tvorbe aktivity bola aplikovaná stratégia vytváranie priestoru pre 

prezentovanie žiakových myšlienok, ich konfrontáciu a zdokonaľovanie, pri 

ktorej boli použité ďalšie, hore uvedené podporné metódy. 

V úlohe č. 4 navrhujeme aplikovať metódu Philips 66, v rámci ktorej majú žiaci 

možnosť precvičiť pohotovosť svojich reakcií a schopnosť v obmedzenom čase 

rýchlo produkovať myšlienky, pružne sa rozhodovať, konfrontovať a presadiť 

svoje názory.    

Pri tejto metóde sa rozvíja tvorivé myslenie žiakov.    

Príloha   Ukážka pracovného listu – ISCED 2 (ZŠ) 

Pracovný list – ISCED 2 (ZŠ) 

1. Charakterizujte pojem socializácia 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Ktorá charakteristika pojmu socializácia je správna? Svoj názor zdôvodnite! 

(Môže byť aj viac správnych odpovedí.) 

 

a)  

 

b)  

 

 

c)  

 

Socializácia je krátkodobý proces, v ktorom si jednotlivec osvojuje 

rozličné vedomosti, schopnosti, zvyky, normy a pravidlá správania sa, 

charakteristické pre danú kultúru.  

 

Socializácia je celoživotný proces začleňovania sa jednotlivca do 

spoločnosti,  v ktorom si osvojuje kultúru vlastnej spoločnosti. 

 

Socializácia je proces, ktorý začína v detstve a trvá celý život. 

Jednotlivec sa v rámci tohto procesu učí, ako má v spoločnosti nažívať 

spolu s ostatnými jedincami.   
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d)  

 

           Riešenie: správne odpovede: A, D 

 

3. Pozorne si prečítajte nasledujúci citát a vyjadrite na základe otázok svoj názor! 

 

 

 

a) Na čo chcel autor týmto citátom poukázať? 

b) Je dôležité, aby sa jednotlivec začlenil do spoločnosti? 

c) Môžu vzniknúť pri začlenení sa človeka do spoločnosti nejaké problémy? 

 

4. Aké pravidlá správania sa by sa podľa vás mali dodržiavať v školskej triede? 

Vyjadrite svoj názor!  

a) Napr.:  Nikoho nevylučujem z kolektívu. 

b) ....................... 

c) ....................... 

d) ........................ 

e) ........................ 

 

  

 

AKTIVITA PRE STREDNÚ ŠKOLU 

Škola, ročník stredná škola, 3. ročník 

Tematický celok Občan a právo 

Téma Orgány ochrany práva 

Zložka predmetu právna zložka 

Všeobecné ciele Charakterizovať štátne orgány ochrany práva, ich miesto 

„Keď sme sa už naučili lietať vo vzduchu ako vtáci a plávať pod vodou 

ako ryby, chýba iba jedno: aby sme sa naučili žiť na zemi ako ľudia.” 

(G. B. Shaw) 

Socializácia je proces sociálneho učenia, v ktorom si jednotlivec 

osvojuje kultúru vlastnej spoločnosti a formuje sa ako sociálna bytosť i 

ako individuálna osobnosť. 
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a funkcie. 

Výkonový štandard 
Žiak vie vymenovať orgány ochrany práva a pozná ich 

význam a funkciu.  

Obsahový štandard Polícia, súd, prokurátor, advokát, notár. 

Medzipredmetové 
súvislosti, 
prierezové témy 

dejepis, etická výchova, osobnostný a sociálny rozvoj 

Vyučovacie metódy rozhovor, otázka – odpoveď, diskusia, samostatná práca 

Materiálno-
didaktické 
prostriedky 

zošit, pero, pracovný list 

Metodický postup: 

Učiteľ oboznámi žiakov s témou a následne dá každému žiakovi k dispozícii 

pracovný list s aktivitou.           

Prvou úlohou každého žiaka je prečítať si informáciu o skutku, následne vyjadriť 

svoj názor (individuálne vnímanie situácie) a rozhodnúť, či dané konanie považuje 

za priestupok alebo trestný čin. 

Druhou úlohu je popísať a interpretovať jednotlivé obrázky a vyjadriť svoj názor 

na položené otázky. 

Každý žiak pracuje samostatne a svoje myšlienky zaznamenáva do zošita. Učiteľ 

poskytne pár minút na premyslenie úloh a následne vyzve žiakov, aby svoje 

názory prezentovali a konfrontovali ich s názormi ostatnými spolužiakmi.    

Reflexia, návrhy na zlepšenie: 

Pri tvorbe aktivity bola aplikovaná stratégia vytváranie priestoru pre 

prezentovanie žiakových myšlienok, ich konfrontáciu a zdokonaľovanie, doplnená 

o ďalšie metódy. 

Pri tejto aktivite majú žiaci dostatočný priestor na prezentovanie svojich názorov 

a myšlienok. 

Žiaci majú možnosť svoje teoretické znalosti zdokonaliť a svoje myšlienky 

porovnať s ostatnými spolužiakmi, čím sa vytvára aj priestor pre diskusiu. 
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Príloha   Ukážka pracovného listu – ISCED 3 (SŠ) 

Pracovný list – ISCED 3 (SŠ)  

1. Pozorne si prečítajte opis situácie a rozhodnite, či dané konanie považujete 

za trestný čin alebo priestupok. Svoj názor zdôvodnite! 

 

 

 

2. Vyjadrite svoj názor a reagujte na nasledujúce otázky! 

- Na základe obrázkov vyjadrite, ktoré protiprávne konanie považujete za 

najzávažnejšie? Urobte si poradie 

závažnosti a svoje poradie zdôvodnite. 

3. Plná trestná zodpovednosť je od 18 rokov. Znížili by ste túto vekovú hranicu 

pri niektorých trestných činoch? Ak áno, pri akých? 

4. Čo by podľa vás mohlo znížiť kriminalitu mladistvých? 

 

 

ÚLOHY A AKTIVITY 

• Úlohou učiteľa je zefektívňovanie učenia sa žiaka, so zameraním na 

jeho poznávanie, chápanie, k čomu významne prispieva učebný štýl 

18-ročný Peter si bez dovolenia svojho otca požičal jeho vzduchovku a za 

domom strieľal do plechoviek.                                                       

Nechtiac však postrelil okoloidúceho chodca do ramena. 

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1moGL0qzeAhUmwAIHHU6KBTgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.novinky.cz/zena/deti/371134-smutne-prvenstvi-ceskych-deti-v-zavislosti-na-alkoholu.html&psig=AOvVaw2_FjoHOnVf1QzF-pRIKyNw&ust=1540936503095574
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwili6vo167eAhVqjFQKHVWYClMQjRx6BAgBEAU&url=https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ikanovanie&psig=AOvVaw1ERGx1yOISV-zVyBUwGZgu&ust=1541006784386003
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiErZm60azeAhWIyqQKHfSXBjkQjRx6BAgBEAU&url=http://objevit.cz/lide-hlasi-kradez-sluzebniho-mobilu-pozde-t95422&psig=AOvVaw2qW5eNvzBukbg5MZY9xhiA&ust=1540936337118071
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT3Z2Kka_eAhUR1hoKHaOaBeAQjRx6BAgBEAU&url=http://tn.nova.cz/clanek/dvojnasobna-vrazda-bez-trestu-syna-obeti-potreti-zprostili-zaloby.html&psig=AOvVaw0AKXONxYqVziMKeVgmKxa7&ust=1541022167245088
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učiteľa. Na základe štúdia odbornej literatúry charakterizujte učebné 

štýly.  

• Navrhnite obsah a požiadavky žiackeho portfólia v predmete 

občianska náuka pre vami vybratý ročník základnej školy. Pracujte vo 

dvojiciach. 

• Navrhnite obsah a požiadavky žiackeho portfólia v predmete 

občianska náuka pre vami vybratý ročník strednej školy. Pracujte vo 

dvojiciach. 

 

6.4 RIEŠENIE PROBLÉMU A NAVRHOVANIE ZÁVERU  

Prostredníctvom prístupu zameraného na riešenie problému a dedukovanie 

záverov sa žiakom vytvára priestor pre aktívne individuálne objavovanie nových 

poznatkov a metód práce. Cieľom je pomôcť žiakovi vyvarovať sa poznaných typov 

myšlienkových chýb, zbytočných slepých ciest pri hľadaní riešenia a podnecovať 

študentov k využitiu vlastného tvorivého potenciálu. 

S novými neznámymi prvkami sa žiak môže stretnúť pri riešení úlohy aj vtedy, keď 

sú mu metódy a postupy známe. Ide o algoritmické úlohy, zo psychologického 

hľadiska ide o úlohy, ktoré rozvíjajú konvergentné myslenie, o operácie, 

uplatňujúce sa v situáciách, ktoré majú v podstate jedno riešenie.  

Úlohy, ktorých postup riešenia žiak objavuje, rozvíjajú divergentné myslenie. 

Divergentné úlohy podporujú predovšetkým tvorivé, nekonvenčné, hodnotiace 

myslenie, vyžadujú pružné a originálne prístupy, fantáziu a obrazotvornosť. 

Riešenie úloh divergentného charakteru z hľadiska žiaka vyžaduje:  

- aktívnu poznávaciu činnosť – hľadanie, pátranie objavovanie,  

- pretvorenie osvojenej skúsenosti, 

- vytvorenie nových postupov, stratégií a metód riešenia,  

- invenciu subjektu, uplatnenie tvorivých schopností, použitie heuristických 

postupov (Kožuchová, 2000). 

Riešenie problému je ľudská schopnosť, ktorú je potrebné permanentne 

zdokonaľovať, pretože problémy človek rieši celý život. V prostredí predmetu 

občianska náuka musí učiteľ poskytovať čo najväčší priestor na precvičovanie 

riešenia problémov. Je dôležité, aby úlohy a aktivity súviseli s aktuálnymi témami 

spoločnosti a života mladej generácie, aby boli prepojené so svetom mimo školy a s 

kontextom skutočného života. 
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Pri nácviku riešenia problému sa učiteľ stretáva s nedostatkom skúseností žiakov, 

preto je potrebné, aby sme im umožnili robiť chyby a zažiť aj ich dôsledky, iba tak 

nadobudnú nové poznatky a skúsenosti. 

 

 

AKTIVITA PRE ZÁKLADNÚ ŠKOLU 

Škola, ročník základná škola, 7. ročník  

Tematický celok Sociálne vzťahy v spoločnosti  

Téma Kultúra, multikultúrnosť  

Zložka predmetu sociologická zložka  

Všeobecné ciele 
Pochopenie potreby kultúry v spoločnosti a jej 

rozmanitosť. Osvojenie si kultúrnych hodnôt. 

Výkonový štandard 

Žiak chápe kultúru ako výsledok činnosti ľudskej 

spoločnosti. Chápe hodnoty jednotlivých kultúr a toleruje 

kultúrnu rozmanitosť. Vie prejaviť hrdosť na svoje kultúrne 

hodnoty. 

Obsahový štandard Kultúra, multikultúra, rozmanitosť kultúr v SR. 

Medzipredmetové 
súvislosti, prierezové 
témy 

zemepis, etická výchova, multikultúrna výchova  

Vyučovacie metódy 
metóda riešenia problému a navrhovanie záveru, 

skupinová práca  

Materiálno-
didaktické 
prostriedky 

kartičky s formuláciami problémov 

Metodický postup: 

Metodický prístup, zameraný na riešenia problému a navrhovanie záverov, je 

vhodné, v kontexte vybratej témy uplatniť v motivačnej fáze hodiny.  

Problém, ktorý búdu žiaci riešiť, je problém rasizmu. Na úvod aktivity žiakov 

rozdelíme do štyroch skupín. Každá skupina si vyberie kartičku, na ktorej sú 

špecifikované problémy rasizmu v znení: 

- Ako by ste sa zachovali, keby do vašej triedy prišiel Róm a bol vy vašim 

spolužiakom? Čo by ste robili, keby ho iní spolužiaci v škole nepriali?  

- Ako by ste sa zachovali, keby do vašej triedy prišiel Maďar a bol vy vašim 
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spolužiakom? Čo by ste robili, keby ho iní spolužiaci v škole nepriali?  

- Ako by ste sa zachovali, keby do vašej triedy prišiel skinhead a bol vy vašim 

spolužiakom? Čo by ste robili, keby ho iní spolužiaci v škole nepriali?  

- Ako by ste sa zachovali, keby do vašej triedy prišiel bezdomovec a bol vy vašim 

spolužiakom? Čo by ste robili, keby ho iní spolužiaci v škole nepriali?  

Každá skupina bude mať 5 minút na navrhnutie riešenia na svoj problém. Po 

uplynutí piatich minút žiaci prezentujú svoje návrhy pred celou triedou. K danej 

téme vznikne plnohodnotná diskusia.  

Reflexia, návrhy na zlepšenie: 

Aktivita je vhodným námetom na rozvíjanie postojov a tolerancie u žiakov základnej 

školy. Je dostatočne aktivizujúca, čím u žiakov vzbudíme pozornosť a záujem o danú 

tému. Pri tejto aktivite využívame formu skupinového vyučovania a podporujeme 

tak kooperáciu a rozvíjanie socializácie žiakov. 

 

 

AKTIVITA PRE STREDNÚ ŠKOLU 

Škola, ročník stredná škola, 2. ročník  

Tematický celok Estetika životného prostredia  

Téma Kultúrna rozmanitosť  

Zložka predmetu sociologická zložka 

Všeobecné ciele 
Pochopenie potreby kultúry v spoločnosti a jej 

rozmanitosť. Osvojenie si kultúrnych hodnôt. 

Výkonový štandard 

Žiak si uvedomuje hodnoty ľudského života, hodnoty 

komunity ak prirodzeného prostredia pre človeka, 

rešpektuje individuálne potreby pre človeka a rovnosť 

ľudí pred platnými zákonmi. 

Obsahový štandard 
Viesť žiakov k pochopeniu a rešpektovaniu faktu 

kultúrnej rozmanitosti. 

Medzipredmetové 
súvislosti, prierezové 
témy 

dejepis, etická výchova, geografia, umenie a kultúra, 

osobnostný a sociálny rozvoj,  

Vyučovacie metódy 
metóda riešenia problému a navrhovanie záveru, 

skupinová práca, diskusia 

Materiálno-didaktické 
prostriedky 

kartičky s formuláciami problémov 
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Metodický postup:  

Metódu riešenia problému a navrhovania záveru by sme vo vybratej téme 

uplatnili v motivačnej fáze hodiny.  

Problém, ktorý búdu žiaci riešiť, je globálny,  je to problém rasizmu.  

Na úvod aktivity žiakov rozdelím do štyroch skupín. Každá skupina si vyberie 

kartičku, na ktorej sú špecifikované problémy rasizmu v znení: 

- rasizmus voči Rómom – Aké sú príčiny tohto rasizmu a ako by ste 

neutralizovali problém rasizmu voči Rómom zo strany majoritnej spoločnosti?  

- rasizmus voči Maďarom - Aké sú príčiny tohto rasizmu a ako by ste 

neutralizovali problém rasizmu voči Maďarom zo strany majoritnej spoločnosti? 

- rasizmus voči skinheadom - Aké sú príčiny tohto rasizmu a ako by ste 

neutralizovali problém rasizmu voči skinheadom zo strany majoritnej 

spoločnosti? 

- rasizmus voči bezdomovcom - Aké sú príčiny tohto rasizmu a ako by ste 

neutralizovali problém rasizmu voči bezdomovcom zo strany majoritnej 

spoločnosti? 

Každá skupina bude mať 5 minút na navrhnutie riešení svojho problém. Po 

uplynutí stanoveného času na skupinovú prácu, hovorcovia skupín prezentujú 

svoje návrhy pred celou triedou.  

V závere aktivity navrhujeme aplikovať diskusiu. 

Reflexia, návrhy na zlepšenie: 

Uvedená aktivita je v súlade s didaktickými požiadavkami a zásadami, pre žiakov 

predstavuje vhodný podnet pre aktívnu prácu, núti ich uvažovať a rozmýšľať nad 

aktuálnym globálnym problémom. Aktivita má aj výchovný rozmer, žiaci si, 

prostredníctvom riešenia zadaného problému, vytvárajú postoj k iným kultúram 

a rozvíjajú toleranciu voči ostatným ľuďom. 

 

 

ÚLOHY A AKTIVITY 

• Vyberte si odborný problém, korešpondujúci s obsahom občianskej 

náuky. Napíšte stručný opis zvoleného problému tak, ako ho riešil 

odborník. Navrhnite vyše stanovisko k problému, prípadne jeho 

aktuálne riešenie. Pracujte samostatne. 

• Každý napíše na papier problém, ktorý považuje za potrebné riešiť. 

Papier posúvajte svojim kolegom, ktorí budú hľadať a zapisovať svoje 
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návrhy na riešenie problému (minimálne 5 návrhov). Aktivita bude 

ukončená záverečnou reflexiou. 

• V trojčlenných skupinách navrhnite komplex filozofických (alebo vami 

vybraných) problémov, reflektujúcich obsahové zložky občianskej 

náuky, ktoré by ste vzhľadom na vek žiakov považovali za adekvátne. 

Výsledky prezentujte. 
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 STRATÉGIE NA ROZVOJ HODNOTENIA  

Hodnotenie predstavuje predovšetkým posúdenie spoľahlivosti tvrdení a kvality 

argumentov. Zahŕňa tiež hodnotenie spoľahlivosti zdroja informácií, identifikáciu 

logických medzier v argumentácii, posúdenie silných a slabých stránok 

alternatívnych teórií, hodnotenie zdôvodnení. Zaraďujeme sem postupy:  

- vedenie žiakov k identifikácii kľúčových a relevantných faktov a myšlienok v 

učive, 

- kladenie otázok zameraných na opakovanie zapamätaného učiva,    

- vedenie žiakov k identifikácii príčiny a následku,  

- štruktúrovanie učiva na základe vymedzených cieľov podľa konkrétnych 

taxonómií (Bloom, Simpson, Harrow, Krathwohl, Tollinger....).  

7.1 VEDENIE ŽIAKOV K  IDENTIFIKÁCII KĽÚČOVÝCH 

A RELEVANTNÝCH FAKTOV A MYŠLIENOK V  UČIVE    

Rozvíjať u žiakov kritické myslenie vo vyučovaní sa uskutočňuje pomocou účinných 

metód. Sú to však metódy, ktoré si vyžadujú aktívnu spoluúčasť žiakov vo 

vyučovacom procese. Vo vyučovaní by mal učiteľ od žiaka nepriamo vyžadovať, aby 

kriticky myslel, a to najmä tým, že obráti pozornosť na žiaka. Žiak je motivovaný, 

aby dospel k novým poznatkom samostatne, bez toho aby mu učiteľ podával 

hotové fakty. Pokiaľ učiteľ využíva vo vyučovacom procese metódy direktívneho 

charakteru, rozvíja len nižšie poznávacie funkcie, či nezadáva úlohy na hodnotenie 

a tvorivosť, tak môžeme hovoriť o tradičnom, netvorivom, neprodukujúcom 

vyučovaní (Zelina, 2011). 

Najlepším príkladom danej stratégie je metóda INSERT – má žiakom napomôcť 

k tomu, aby text nečítali iba mechanicky, ale snažili sa odhaliť jeho podstatu 

a porozumieť mu. Táto metóda prispieva ku kritickému hodnoteniu textu a zároveň 

rozvíja ich čitateľskú gramotnosť. Žiaci delia informácie z textu podľa dôležitosti 

(Števonková, Strapcová, 2001).  

 

 

AKTIVITA PRE ZÁKLADNÚ ŠKOLU 

Škola, ročník základná škola, 7. ročník 
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Tematický celok Štát a právo 

Téma Vznik štátu 

Zložka predmetu politologická zložka 

Všeobecné ciele 
Objasnenie situácie v spoločnosti pred vznikom štátu 

a objasnenie pojmu štát. 

Výkonový štandard 
Žiak vie popísať spoločensko-historickú situáciu pred 

vznikom štátu. Vie charakterizovať štát. 

Obsahový štandard 
Verejná autorita, prirodzená morálna autorita, rada starších, 

štát, orgány štátnej moci 

Medzipredmetové 
súvislosti, 
prierezové témy 

dejepis, slovenský jazyk a literatúra 

Vyučovacie metódy metóda INSERT, práca s textom, diskusia, polemika 

Materiálno-
didaktické 
prostriedky 

učebnica občianskej náuky pre 7. ročník, zošit, písacie 

potreby, tabuľa, fixka 

Metodický postup:  

Na začiatku aktivity vysvetlíme žiakom ako budú postupovať. Ich úlohou bude 

vypĺňať pred vytvorenú tabuľku, ktorú si pripravia do zošita, v tabuľke budú 

vyjadrené  vopred dohodnuté značky, ktoré budú používať na prácu s textom :   

x  - toto som už vedel/a;  

? - táto informácia ma zmiatla;   

+ - toto je pre mňa nová informácia;  

! - veľmi dôležité.  

Žiaci budú pracovať s učebnicou občianskej náuky pre 7. ročník, text Vznik štátu (str. 

28). Vybratý text je rozdelený na odseky, s ktorými môžu žiaci pracovať a vytvárať si 

poznámky. Po inštruktáži pracujú samostatne.  

Po skončení práce nastáva diskusia a následné objasnenie neznámych pojmov. Žiaci 

môžu medzi sebou diskutovať o tom, čo im bolo známe a naopak, čo nevedeli.  

Na záver aktivity napíšu žiaci na tabuľu pojmy, ktoré označili za veľmi dôležité. 

Samozrejme deje sa to pod dohľadom učiteľa. V súvislosti s niektorými pojmami 

môže nastať aj polemika, v tom prípade sú rozhodujúce argumenty, ktoré žiaci 

využijú. Učiteľ žiakom následne vysvetľuje, že dané pojmy sú kľúčové a pre 

porozumenie učiva najdôležitejšie. 

Reflexia, návrhy na zlepšenie:  

Aktivita je náročná na časové rozvrhnutie a jej riziko môže byť v tom, že žiaci 7. 
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ročníka neurčia správne kľúčové pojmy. Dôvodom je skutočnosť, že s niektorými 

pojmami sa žiaci mohli stretnúť na vyučovaní dejepisu, ale mnohé im budú 

neznáme.  

Metodický prístup umožňuje rozvíjať u žiakov samostatnosť a kritický pohľad na 

text, pretože sú nútení hľadať v texte to, čo je dôležité a vedie ich to logicky spájať 

dané pojmy.  

Prezentovaná aktivita vhodne rozvíja myslenie žiakov a pripravuje ich na začiatky 

samoštúdia, súčasne prispieva k rozvoju čitateľskej gramotnosti, ktorú je potrebné 

neustále zdokonaľovať v každom veku žiaka. 

 

 

AKTIVITA PRE STREDNÚ ŠKOLU 

Škola, ročník stredná škola, 3. ročník 

Tematický celok Človek a spoločnosť 

Téma Proces socializácie 

Zložka predmetu sociologická zložka 

Všeobecné ciele 
Poukázať na dôležitosť socializácie. Objasniť pojmy sociálna 

rola a sociálny status. 

Výkonový štandard 
Identifikuje socializáciu ako celoživotný proces. Uvádza 

príklady svojej sociálnej role a pozície.  

Obsahový štandard 
Socializácia, kultúra, primárna socializácia, sekundárna, 

sociálny status, sociálna rola. 

Medzipredmetové 
súvislosti, 
prierezové témy 

biológia, umenie a kultúra, osobnostný a sociálny rozvoj 

Vyučovacie metódy 
samostatná práca, práca s textom, pojmová mapa, diskusia, 

polemika 

Materiálno-
didaktické 
prostriedky 

učebnica občianskej náuky pre 3. ročník, písacie potreby, 

zošit, tabuľa, fixka 

Metodický postup:  

V úvode aktivity venuje učiteľ dostatočný priestor na poskytnutie potrebných 

informácií o práci.  

Prvou úlohou žiakov bude prečítať si text v učebnici občianskej náuky pre 3. ročník 

stredných škôl; strana 30-32: Proces socializácie. Text budú žiaci čítať samostatne.  
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Žiaci si počas čítania budú vypisovať kľúčové pojmy, respektíve pojmy, ktoré 

považujú za najdôležitejšie do zošita.  

Po prečítaní a vypísaní pojmov sa pokúsime so žiakmi vytvoriť pojmovú mapu. Ich 

úlohou bude kriticky zhodnotiť učebný text a identifikovať najdôležitejšie slová 

resp. myšlienky. Tzn. na tabuľu napíšu slová: sociológia, socializácia, kultúra, 

primárna a sekundárna socializácia, sociálna rola, sociálny status.  

Pri všetkých pojmoch alebo pojmových spojeniach môžeme viesť so žiakmi 

polemiku, prečo sú a prečo nie sú dôležité. Najviac zavážia ich argumenty. Potom 

budeme so žiakmi spájať slová na základe logických kauzalít. Na tabuli nám vznikne 

pojmová mapa.  

Reflexia, návrhy na zlepšenie: 

Aktivita pôsobí produktívne na rozvoj kritického hodnotenia textu a čitateľskej 

gramotnosti. Identifikácia kľúčových pojmov môže pozitívne ovplyvňovať 

porozumenie rôznorodých textov. Na základe kľúčových pojmov a porozumenia 

logických súvislostí žiak pochopí a porozumie podstate textu. Pre žiakov je táto 

metóda dôležitá z pohľadu rozvoja ich samoštúdia.  

Metóda je adekvátne náročná pre žiakov 3. ročníka strednej školy, žiaci by mali byť 

kompetentní vyhľadať kľúčové pojmy a rozvrhnutie učebnej látky do odsekov 

výrazne pomáha k danej úlohe. Učivo je prehľadné v odsekoch a takmer každý 

odsek je zameraný na jeden kľúčový pojem, to však nie je pravidlom. 
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Príloha  Ukážka z textu 

 

Zdroj: Učebnica Občianskej náuky pre 3. ročník strednej školy 
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ÚLOHY A AKTIVITY 

• Doplňte si informácie o spôsoboch identifikovania hlavných 

informácií v texte (Gavora, P.: Ako rozvíjať čitateľskú gramotnosť). 

• Metakognitívne procesy ako predpoklad rozvíjania kritického 

premýšľania a hľadania hlavných myšlienok v texte. Na základe štúdia 

odbornej literatúry charakterizujte uvedený problém. 

• Na základe preštudovaného textu selektujte hlavné problémy 

výchovy občana po roku 1945 (Predanocyová, Ľ., Jakubovská, V.: 

Vybrané problémy z didaktiky občianskej náuky). 

 

7.2 KLADENIE OTÁZOK ZAMERANÝCH NA OPAKOVANIE  

ZAPAMÄTANÉHO UČIVA    

Petlák a Komora tvrdia, že hoci sa pod pojmom pedagogická komunikácia nechápu 

len otázky kladené vo vyučovaní, tak sa s ňou najčastejšie spájajú.  

Úloha otázky je vo vyučovaní nenahraditeľná, pretože učiteľ prostredníctvom 

otázky chce študenta niečomu naučiť. Je potrebné využívať rozličné formy a druhy 

otázok. Otázka plní vo vyučovaní funkciu impulzu, je podnetom k premýšľaniu, 

k učebnej aktivite, k prejaveniu postoja atď. Schopnosť formulovať a klásť otázky je 

pre učiteľa obzvlášť dôležitá. Svoju rolu tu zohráva všeobecná inteligencia, jazyková 

kultúra a presnosť pri formulovaní. Položenie správne formulovanej otázky je vraj 

znakom pedagogického majstrovstva. Dobre položená otázka kladie nároky na 

intelektovú zložku osobnosti a vyvoláva tzv. kognitívny konflikt (t.j. vyvedie 

študenta z rovnováhy). Odpoveď na správne položenú otázku si vyžaduje určité 

zamyslenie. Dobré otázky bývajú produktívne, vytvárajú niečo nové, zlá otázka 

nerozvíja myslenie.  

Podľa Pettyho (Petty, 2013) niektorí učitelia robia chyby pri kladení otázok. Za 

najčastejšie chyby považuje používanie zložitých slovných formulácií, málo času na 

premyslenie odpovede alebo neocenenie odpovede študenta napr. pochvalou. 

Otázky majú tri funkcie:  

- organizačnú,  

- vzdelávaciu, 

- výchovnú.  
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Jedným zo základných prostriedkov pedagogickej komunikácie a efektívnym 

prostriedkom napĺňania výchovno-vzdelávacích cieľov sú otázky učiteľa a odpovede 

študenta. 

Efektívnosť otázky závisí od rešpektovania určitých požiadaviek, otázka musí byť: 

1. primeraná, čo znamená: učiteľ má pri formulovaní otázok vychádzať zo 

znalostí, vedomostí, schopností a zručností študentov, 

2. zrozumiteľná a stručná: stručnosť je dôležitým prvkom zrozumiteľnosti, aby 

študent nestratil zmysel a podstatu obsahu otázky, 

3. jednoznačná: otázka má pripúšťať iba jeden spôsob odpovede, ak sú možné 

aj viaceré odpovede, učiteľ ich má rešpektovať bez ohľadu na vlastný názor, 

4. vecne správna a presná: otázka má spĺňať didaktickú zásadu vedeckosti,  

5. správna po jazykovej stránke: učiteľ musí dbať pri kladení otázky na 

gramatickú a štylistickú správnosť (Petlák, Komora, 2003).  

V súvislosti rozvíjaním nielen kognitívnej ale aj tvorivej aktivity žiakov a v 

nadväznosti na Bloomovu taxonómiu identifikujeme viaceré typy otázok (okrem 

diferenciácie otázok uvedieme aj konkrétne príklady, ktoré sa viažu na filozofickú 

zložku obsahu predmetu občianska náuka). 

1. Faktické, sumarizačné, definujúce otázky  

- sú zamerané na vedomosti, ktoré študent už nadobudol a dokáže si ich 

vybaviť, 

- ide o konkrétne poznatky, fakty, pojmy, dokáže ich reprodukovať 

(Ako chápal blaženosť Platón?).  

2. Interpretačné otázky: 

- efektívne podporujú tvorivé myslenie, 

- skúmanie a kritické hodnotenie obsahu textu 

(Ako by ste vysvetlili podstatu Aristotelovho chápania blaženosti 

v kontexte s dobovou sociálno-politickou situáciou?). 

3. Aplikačné otázky:  

- poskytujú príležitosť na rozvíjanie schopností riešiť praktické situácie, 

- vedú k hľadaniu príkladov, exemplifikácií 

(Čo bolo podstatou jedinečného, originálneho konania človeka na 

základe jeho vlastnej areté?). 

4. Analytické otázky:  

- spolu s evaluačnými a tvorivými, predstavujú prostriedok rozvoja 

myslenia 

( Čo je podstatou skutočnej činnosti ľudskej duše?). 
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5. Evaluačné otázky: 

- zameriavajú sa na kritériá hodnotenia 

 (Do akej miery je možné uplatniť problém areté v súčasnej dobe?).  

6. Otázky vedúce ku kreativizácii : 

- tvorivý prístup, tvorivé riešenia, 

- schopnosť zvládnuť rôznorodosť životných peripetií 

(Ktoré cnosti sa uplatňujú v morálnom živote súčasného človeka?). 

Učitelia by mali pôsobiť na študentov motivačne, emocionálne, ovládať princípy 

rétoriky, rozvíjať ich hodnotiace myslenie, dávať otázky umožňujúce voľnosť 

odpovedí a úlohy na rozvíjanie myslenia v oblasti racionálnych problémov. Viac 

otázok by malo byť zameraných na hodnotiace myslenie, tvorivosť, prežívanie a 

pocity. Študenti majú mať čas na myslenie, skúmanie, hľadanie. Učitelia by mali učiť 

študentov počúvať, učiť ich viesť rozhovor, polemiku a tiež im umožniť, aby sami 

formulovali otázky (Maňák, Švec, 2003, Nelešovská, 2005). 

 

 

AKTIVITA PRE ZÁKLADNÚ ŠKOLU 

Škola, ročník základná škola, 7. ročník  

Tematický celok Sociálne vzťahy v spoločnosti 

Téma Prejavy netolerancie a sociálne problémy  

Zložka predmetu sociálna zložka  

Všeobecné ciele 
Rešpektovať princípy tolerancie, uvedomiť si príčinu a 

dôsledky netolerantného konania. 

Výkonový štandard 

Žiak pozná príčiny konfliktov medzi spoločenskými 

skupinami. Žiak pozná príčiny a dôsledky 

netolerantného konania. 

Obsahový štandard Sociálne a politické napätie v spoločnosti. 

Medzipredmetové 
súvislosti, prierezové 
témy 

etická výchova, slovenský jazyk a literatúra, osobnostný 

a sociálna rozvoj 

Vyučovacie metódy 
motivačný rozhovor, otázky na zapamätanie si učiva, 

výklad, skupinová práca, diskusia, kontrolný rozhovor  

Materiálno-didaktické 
prostriedky 

powerpointová prezentácia, papiere, perá  
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Metodický postup:  

Navrhovanú aktivitu odporúčame realizovať vo fixačnej časti hodiny. 

Po výklade témy, zameranej na prejavy netolerancie a ďalšie sociálne problémy, 

ktorú so žiakmi preberieme na vyučovacej hodine, sa žiaci rozdelia do skupín.  

Za určitý časový limit (5 minút) si každý člen skupiny individuálne pripraví 

niekoľko otázok, ktoré budú slúžiť na fixovanie učiva. Otázky si zapíšu na papier 

a následne si ich budú v rámci skupiny navzájom klásť, tak si vzájomne 

preopakujú učivo, ktoré bolo na vyučovacej hodine vysvetľované.  

V závere aktivity sú prezentované vybraté otázky z každej skupiny pred celou 

triedou a žiaci za pomoci učiteľa hodnotia ich správnosť a opodstatnenosť.  

Overenie adekvátnosti formulácie otázok zo strany žiakov je vhodné 

prostredníctvom ukážky správnych otázok prostredníctvom powerpointovej 

prezentácie, ktorú pripravil vyučujúci. 

Reflexia, návrhy na zlepšenie: 

Navrhnutá aktivita má zábavnejší charakter a považujeme ju za vhodnú na 

preopakovanie učiva ako skúšanie a kladenie otázok priamo učiteľom. Takáto 

podoba aktivít v triede uvoľní atmosféru a jej prostredníctvom je možné zistiť, či 

si žiaci dané učivo zapamätali.  

Na fixovanie učiva nemusí vždy tvoriť otázky učiteľ, ale on môže vytvoriť 

podmienky pre tvorbu otázok žiakmi, ktorí si tak spoločne zopakujú učivo. 

Mnohým žiakom, ktorí majú zo skúšania a opakovania učiva stres, práve takáto 

aktivita pomôže uvoľniť sa a zapojiť sa do vyučovacieho procesu. 

Aktivita je na prvý pohľad jednoduchá a odbremeňuje učiteľa, ale je 

pochopiteľné, že takáto podoba kladenia otázok žiakmi navzájom je možná iba 

v prípade, že žiaci sú na uvedenú formu skupinovej práce už natrénovaní, 

disponujú základnými informáciami o tvorbe otázky. V situácii, kedy by tieto 

základy nemali, by efektivita práce bola nízka.  

Viesť žiakov k správnej formulácii otázok vyžaduje účinnú pedagogickú prácu 

učiteľa, ktorá je zameraná na podporu tvorivosti a kritického premýšľania, ale aj 

vyhodnocovania zo strany žiakov. 
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AKTIVITA PRE STREDNÚ ŠKOLU 

Škola, ročník stredná škola, 3. ročník   

Tematický celok Občan a štát 

Téma Štát a jeho znaky  

Zložka predmetu politologická zložka   

Všeobecné ciele 

Aktívne občianstvo a angažovanosť, orientácia 

v politických faktoch tvoriacich rámec každodenného 

života. 

Výkonový štandard 
Žiak vie vysvetliť pojem štát. Vie vymenovať znaky štátu a 

vie rozlíšiť jednotlivé formy vlády. 

Obsahový štandard Základné pojmoslovie štátu, jeho znaky a formy. 

Medzipredmetové 
súvislosti, 
prierezové témy 

dejepis, geografia – vymedzenie hraníc štátu, osobnostný 

a sociálny rozvoj   

Vyučovacie metódy 
motivačný rozhovor, výklad, diskusia, didaktická hra, 

kontrolný rozhovor  

Materiálno-
didaktické 
prostriedky 

dataprojektor, powerpointová prezentácia, loptička 

Metodický postup:  

Aktivita je určená do fixačnej, prípadne kontrolno-diagnostickej časti hodiny.  

Žiaci vytvoria kruh. Každý žiak si premyslí otázku, ktorá súvisí s preberaným 

učivom na vyučovacej hodine.  

Učiteľ začne aktivitu tým, že hodí jednému žiakovi loptičku, žiak loptičku chytí 

a zároveň si vyberie iného žiaka, ktorému hodí loptičku a položí mu otázku, ktorú 

si pripravil zo zapamätaného učiva.  

Hráč, ktorý loptičku chytil, odpovedá na otázku, ak nepozná odpoveď na otázku, 

tak sa mu zvyšok triedy snaží pomôcť a priviesť ho k správnej odpovedi.  

Žiaci si takto navzájom pomocou loptičky dávajú otázky, ktoré sú zamerané na 

opakovanie zapamätaného učiva dovtedy, kým sa všetci nevystriedajú.  

Reflexia, návrhy na zlepšenie: 

Vďaka aktivite s názvom loptička si žiaci zopakujú preberaný obsah učiva. Pri tejto 

aktivite je zvýšená aj ich motivácia, pretože práve oni sami sú zodpovední za 
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formuláciu otázky. Dokonca mierny pohyb pri tejto aktivite im pomáha uvoľniť sa, 

a je prospešný na koncentráciu a prekrvenie mozgu.  

Úspešnosť navrhovanej podoby kladenia otázok na zopakovanie učiva sa odvíja od 

schopností žiakov, ktorí  už majú skúsenosť  so samostatným premýšľaním a jeho 

transformáciou do podoby správnej formulácie. Výhodou aktivity je skutočnosť, že 

žiak, ktorý otázku vytára a zadáva, musí /mal by vedieť aj správnu odpoveď, čiže je 

vedený k spätnej väzbe, pokiaľ ide o obsah a zodpovednosti vzhľadom na 

správnosť, presnosť a jasnosť otázky. Výber odpovedajúceho žiaka 

a predovšetkým jeho reakcia vyžaduje pohotovosť a individuálnu snahu správne 

reagovať. Súčasne je možnosť rozvíjania sociálnych kompetencií, nakoľko pri 

nesprávnej odpovedi žiakovi ponúkajú pomoc spolužiaci. 

Aktivita je vhodná aj z hľadiska pedagogickej diagnostiky učiteľa. 

Navrhovaná aktivita predstavuje zábavnejšiu formu opakovania a zapamätania si  

učiva, atmosféra v triede sa uvoľní a vďaka tomu sa aj žiaci, ktorí majú stres zo 

skúšania, zapoja do frontálneho preopakovania. Predpokladáme, že navrhované 

hrové prvky žiaci na úrovni strednej školy neodmietnu. 

 

 

ÚLOHY A AKTIVITY 

• Charakterizujte základné požiadavky pri kladení otázok v edukačnom 

prostredí. 

• Uvažujte o súvislosti otázky a komunikácie v školskom 

a mimoškolskom prostredí. 

• Vytvorte sadu otázok, zodpovedajúcu Bloomovej taxonómii, ktoré sa 

budú viazať na jednotlivé obsahové zložky predmetu občianska 

náuka. Zohľadnite vekuprimeranosť a obťažnosť konkrétnej vybratej 

problematiky. Pracujte vo dvojiciach.  
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 STRATÉGIE NA ROZVOJ ČITATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ  

Rozvoj čitateľských zručností dnes v slovenskom školskom systéme predstavuje 

nielen výzvu pre učiteľov, ale hlavne potrebu tvoriť a rozvíjať túto žiacku 

kompetenciu. Čitateľské zručnosti, založené na práci s textom, ktoré vedú k čítaniu 

s porozumením, sú podporované komplexom metód. V kontexte rozvíjania 

kreativity a kritického postihovania problémov zaraďujeme medzi stratégie 

nasledovné postupy: 

- vedenie k  práci s textom a k tvorbe vlastných poznámok,   

- vytváranie prezentácií a podporných učebných materiálov pre žiakov.   

- využívanie digitálnych učebných materiálov, programov a aplikácií,    

- využívanie grafických znázornení pri prezentácií učiva (pojmové mapy, 

handout, tabuľkové, grafické znázornenia) (Pozri kapitolu 5.2.). 

 

8.1 VEDENIE K PRÁCI S TEXTOM A K TVORBE VLASTNÝCH 

POZNÁMOK  

Heldová  je názoru, že pri čítaní textu a pri práci s textom by mal učiteľ využiť 

vhodné stratégie na dosiahnutie stanoveného cieľa. Ak žiak pozná stratégie a vie 

ich aj využiť v praxi, je pri učení samostatnejší a menej závislý na učiteľovi. Pre 

Heldovú metakognícia znamená spojenie schopnosti autoregulácie so 

sebapoznávaním v učení.  Žiak, ktorý má schopnosť autoregulácie učenia, dokáže 

lepšie porozumieť textu, rýchlejšie sa ho naučiť, vysvetliť ho a mať vlastný názor. 

V súčasnosti je potrebné neustále zvyšovať a klásť dôraz na čitateľskú gramotnosť 

u žiakov (Heldová – Kašiarová – Tomengerová a kol., 2011). 

Taktiež Hrašková sa zaoberá efektívnosťou čitateľských stratégii a  využívaním 

metód. Podľa nej najviac využívané metódy sú SQ3R, KWL, REAP, RAP, 3-2-1, 

porovnaj – rozlíš. Pri literárnych textoch by sme mali využívať model výučby EUR, 

metódu zážitkovej pedagogiky a tvorivú dramatiku (Hrašková, 2015). 

Čitateľská stratégia REAP je stratégia, ktorá sa zaoberá anotáciou textov. Je 

zložená zo začiatočných písmen R (read) – čítaj, E (Encode) – dekóduj, A (Annotate) 

– spoznámkuj,  P (Ponder) – premýšľaj. Každá anotácia skúma text z iného aspektu. 

Pomáha rozvíjať pisateľské zručnosti, metakogníciu a porozumenie hlavných 

myšlienok v texte. Anotácie sú prínosom pre študentov v oblasti čítania, pretože 

zvyšujú pozornosť pri čítaní, študenti si dokážu sumarizovať text, a tým sa zvyšujú 
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pozitívnych výsledky študentov na testoch a skúškach. Uvedená stratégia sa 

realizuje v krokoch: 

1. prečítanie textu,  

2. dekódovanie textu, znamená, že text prerozprávame vlastnými slovami, 

3. vytvorenie poznámok k textu, pri ktorom sa anotáciou stručne vysvetlí, 

alebo hodnotí text, anotácie rozlišujeme podľa toho, z akého hľadiska 

hodnotíme, alebo vysvetľujeme daný text, 

4. premýšľanie, na základe ktorého sa anotácia hodnotí z pohľadu presnosti 

a komplexnosti. 

Anotácia je krátka informácia o problematike, vyjadrená vo forme poznámok, 

vysvetliviek alebo stručnej charakteristiky. Spravidla sa prikladá k bibliografickému 

popisu dokumentu alebo bibliografickému odkazu na dokument. V školskej praxi 

v kontexte stratégie práce s textom a tvorbe poznámok, je anotácia krátky popis 

nejakej práce, učebnicového či odborného textu. Obsahuje najvýznamnejšie 

zistenia z textu, hlavné myšlienky a pod. Podľa Hraškovej rozlišujeme viaceré typy 

anotácií:  

1. sumárna anotácia: obsahuje iba dôležité myšlienky, neobsahuje príklady, 

štatistické údaje ani podrobnosti, 

2. anotácia obsahujúca tézy: hlavná myšlienka, odpovedajúca na otázku, čo je 

hlavné a čo chcel autor odovzdať čitateľovi, nemusí obsahovať vety, ale iba 

slovné spojenia,  

3. anotácia vo forme otázok: otázky sú zamerané na hlavnú myšlienku textu, 

4. kritická anotácia: čitateľ uvedie svoj názor na autorove myšlienky a tézy, 

5. heuristická anotácia: spájanie autorových a čitateľových slov pri 

rešpektovaní hlavnej myšlienky, preformulovanie slov autora a čitateľa do 

jedného celku, s  označením v úvodzovkách alebo zátvorkách, 

6. anotácia zameraná na život a dielo autora, zámer a hlavná myšlienka textu, 

7. motivačná anotácia: dedukcia z textu zameraná na dôvody, ktoré viedli 

autora k napísaniu textu, aký je autor ako osobnosť, či využíva dejovú líniu 

na interpretáciu, 

8. skúmajúca anotácia: obsahuje problémy, ktoré stále nie sú vyriešené a je 

potrebné ďalšie vysvetlenie, 

9. osobná anotácia: čitateľ píše vlastné stanovisko a porovnáva ho 

s autorovým, 

10. tvorivá anotácia: čitateľ napíše svoj vlastný záver, odlišný záver, 

vychádzajúci z autorových myšlienok (Hrašková, 2015). 
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Otázka. Pri aktívnej práci s textom je nevyhnutné zvládnuť problematiku 

adekvátneho pýtania sa. Otázka dynamizuje vyučovanie, vedie k aktivite, motivuje, 

podieľa sa na tvorbe poznatkov. otázka   

Význam formulovanej otázky:  

- odkrývanie mnohých alternatív, 

- schopnosť človeka hľadať a nájsť tú najsprávnejšiu odpoveď, ktorá je často 

správna iba vzhľadom na hľadajúceho jednotlivca, 

- široký priestor, ktorý otázka poskytuje, možno odkrývať na základe 

postupného rozvíjania schopností človeka (Pozri kapitolu 7.2.). 

 

 

AKTIVITA PRE ZÁKLADNÚ ŠKOLU 

Škola, ročník základná škola, 8. ročník 

Tematický celok Ľudské práva a slobody 

Téma Základné práva detí podľa Dohovoru o právach dieťaťa 

Zložka predmetu právna zložka 

Všeobecné ciele 

Porozumenie pojmu ľudské práva a slobody, práva 

dieťaťa a v akých základných dokumentoch sú 

ukotvené. 

Uvedomenie si dôsledkov pri strate ľudských práv 

a slobôd, ich nevyhnutnosť ochrany.  

Výkonový štandard 

Žiak si uvedomuje hodnoty ľudského života, vie aké sú 

jeho základné ľudské práva a slobody, je schopný 

opísať ich. Rozumie súvislosť medzi právom 

a povinnosťou. 

Obsahový štandard 

Viesť žiakov k pochopeniu a rešpektovaniu ľudských 

práv a slobôd. Pracovať s jedným zo základných 

dokumentov ľudských práv. Vysvetliť, že existuje 

právo, ale aj povinnosť a zodpovednosť. 

Medzipredmetové 

súvislosti, prierezové 

témy 

etická výchova, slovenský jazyk a literatúra, dejepis, 

osobnostný a sociálny rozvoj 

Vyučovacie metódy 

metóda vedenia k práci s textom a k tvorbe vlastných 

poznámok, samostatná práca, čitateľská stratégia 

REAP, práca vo dvojiciach, diskusia 
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Materiálno-didaktické 

prostriedky 

učebnica občianskej náuky pre 8. ročník, Dohovor 

o právach dieťaťa 

Metodický postup: 

Metódu vedenia k práci s textom a k tvorbe vlastných poznámok by sme v tejto 

téme navrhovali uplatniť v expozičnej fáze hodiny.  

Žiaci budú pracovať s textom Dohovor o právach dieťaťa a taktiež s textom 

z učebnice. Využijeme inovatívnu čitateľskú stratégiu REAP.  

Každý žiak si text dohovoru, ktorý bude mať k dispozícii, najskôr prečíta 

samostatne (10 minút) (Dohovor o právach dieťaťa: www.Deklaracia-prav-

dietata.pdf.aspx). 

Po prečítaní odpovedajú žiaci na učiteľove otázky: 

- Ako sa nazýva daný dokument?,  

- O čom sa píše v Dohovore o právach dieťaťa? 

- Je potrebné mať takýto dokument? Uveďte dôvod. 

- Čo je dôsledkom porušenia daných práv?  

Žiaci budú premýšľať nad dôležitosťou daného dokumentu a uvedomia si 

hodnotu ľudského života.  

Následne budú pracovať vo dvojiciach. Ich úlohou bude každému odseku 

vymyslieť stručný názov, ktorý najlepšie vystihuje daný článok Dohovoru (7 

minút).  Využijeme pri tom heuristickú anotáciu - spojíme autorove a čitateľove 

slová, pričom budeme rešpektovať hlavnú myšlienku textu.   

Učiteľ zistí, či žiaci správne porozumeli vybratým článkom Dohovoru na základe 

samostatnej práce s textom z učebnice. Ich úlohou bude: 

- vybrať z textu a napísať základné problémy, 

- vypísať z textu dôležité fakty, 

- pouvažovať o tom, ktoré práva sú porušované. 

Na samostatnú prácu budú mať k dispozícii 8 minút. 

Text z učebnice: 

http://www.deklaracia-prav-dietata.pdf.aspx/
http://www.deklaracia-prav-dietata.pdf.aspx/
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Po ukončení samostatnej práce, bude trieda pracovať spoločne, samostatné 

riešenia budú konfrontovať s názormi a riešeniami spolužiakov metódou 

diskusie, učiteľ bude prácu korigovať. 

Navodením otázok učiteľa porozmýšľajú žiaci nad príčinou vzniku problémov, 

ktoré spôsobili daný stav a navrhnú riešenia. 

Reflexia, návrhy na zlepšenie: 

Aktivita je dobrým námetom na rozvíjanie postojov a tolerancie u žiakov 

základnej školy. Vedie ich k morálnym hodnotám ako je vážiť si človeka (dieťa) 

ako bytosť. Žiaci sa počas vyučovacej hodiny učia o dôležitosti dokumentu 

o právach detí, spoznávajú Dohovor o právach detí a pomocou dedukcie textu si 

vytvárajú vlastné názory a poznámky. Vedia si všeobecný text priradiť 

k jednotlivému prípadu. 

 

 

AKTIVITA PRE STREDNÚ ŠKOLU 

Škola, ročník stredná škola, 2. ročník   

Tematický celok Občan a štát  

Téma Ľudské práva – Všeobecná deklarácia ľudských práv 

Zložka predmetu právna zložka 

Všeobecné ciele 

Porozumenie dôležitosti ľudských práv a slobôd, ich 

vznik, v akých základných dokumentoch sú ukotvené. 

Uvedomenie si dôsledkov pri strate ľudských práv a ich 

nevyhnutnosť ochrany. 

Výkonový štandard 
Žiak si uvedomuje hodnoty ľudského života, vie aké sú 

jeho základné ľudské práva a slobody, je schopný 
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opísať ich na základe Všeobecnej deklarácie ľudských 

práv. Uvedomuje si dôležitosť daných dokumentov. 

Obsahový štandard 

Viesť žiakov k pochopeniu a rešpektovaniu ľudských 

práv a slobôd s dôležitosťou ich zakotvenia 

v medzinárodných dokumentoch a dohovoroch.  

Medzipredmetové 
súvislosti, 
prierezové témy 

etická výchova, slovenský jazyk a literatúra, dejepis 

Vyučovacie metódy 
metóda vedenia k práci s textom a k tvorbe vlastných 

poznámok, čitateľská stratégia REAP, skupinová práca 

Materiálno-
didaktické 
prostriedky 

Všeobecná deklarácia ľudských práv, dataprojektor, 

powerpointová prezentácia, obrázkový materiál 

Metodický postup  

Metódu vedenia k práci s textom a k tvorbe vlastných poznámok by bolo 

vhodné vo vybratej téme uplatniť v expozičnej fáze hodiny.  

Žiaci budú v troch skupinách pracovať s textom Všeobecnej deklarácie 

ľudských práv (Všeobecná deklarácia ľudských práv: 

https://www.gender.gov.sk/wpcontent/uploads/2012/06/UDHRvSVK.pdf).  

Budeme implementovať inovatívnu čitateľskú stratégiu REAP. Každá skupina 

bude pracovať s inou časťou textu (10 článkov).  

Jednotlivé skupiny: 

1. žiaci prečítajú vybratý text prečítajú (read), 

2. ich úlohou bude prerozprávať daný text (encode) svojim spolužiakom 

vlastnými slovami tak, aby každý textu porozumel.  

Žiaci si do zošitov zapíšu anotáciu obsahujúcu tézy – hlavnú myšlienku 

odpovedajúcu na otázku, čo je hlavné a čo chcel autor odovzdať čitateľovi?  – 

nemusí obsahovať vety, postačujú slovné spojenia.  

Učiteľ pomocou dataprojektoru spustí powerpointovú prezentáciu 

s obrázkami. Úlohou žiakov bude každý obrázok opísať a k jednotlivým 

obrázkom pričleniť čísla článkov Deklarácie, ktoré sú podľa nich porušované. 

Žiaci sa tak lepšie zorientujú vo svojich poznámkach a prakticky ich využijú.  

Zámerom použitia metódy nie je správne odpovedať, ale usmerniť žiakov, aby 

si uvedomili, že existujú konkrétne ľudské práva, vizualizované na obrázkoch. 

          

                                

https://www.gender.gov.sk/wpcontent/uploads/2012/06/UDHRvSVK.pdf
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Premýšľanie je posledným krokom, pri ktorom každá skupina bude mať 5 

minút na navrhnutie riešenia porušovania ľudských práv. Vyberú si 2 články 

z Deklarácie, prečítajú ich, opíšu akým spôsobom dochádza k porušeniu 

ľudských práv a navrhnú riešenie. Po uplynutí piatich minút žiaci prezentujú 

svoje návrhy pred celou triedou.  

Reflexia, návrhy na zlepšenie: 

Aktivita je v súlade s didaktickými požiadavkami a zásadami. Pre žiakov je 

dostatočným prínosom nových informácií, žiaci pracujú v skupinách 

s odborným textom, uvažujú a rozmýšľajú nad právami a zároveň problémami 

s ich nedodržiavaním. Využívajú pritom svoje poznámky a formulujú si vlastné 

názory. 

Aktivita má veľmi významný výchovný rozmer, žiaci si prostredníctvom 
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riešenia zadaného problému vytvárajú postoj k problémom a rozvíjajú 

toleranciu voči ostatným ľuďom.  

 

 

ÚLOHY A AKTIVITY 

• Doplňte si poznatky o práci s odborným textom a analyzujte ich. 

(Predanocyová, Ľ.: Metodika práce s odborným textom v procese 

prípravy učiteľov občianskej náuky.) 

• Ktoré ďalšie metódy práce s textom poznáte? (Preštudujte si 

adekvátnu odbornú literatúru.) 

• Vyhľadajte odborné texty z vami vybratých obsahových zložiek 

predmetu občianska náuka a navrhnite efektívne metódy a konkrétne 

metodické kroky na prácu s nimi. Pracujte vo dvojiciach. 

• Preštudujte v odbornej literatúre problematiku techník tvorivého 

písania. 

• Pouvažujte o konkrétnych metodických možnostiach, ktoré by boli 

implementovateľné pre tvorbu textu žiakmi v kontexte občianskej 

náuky a využitím techník tvorivého písania. Pracujte v skupinách.  

 

8.2 VYTVÁRANIE PREZENTÁCIÍ A PODPORNÝCH UČEBNÝCH 

MATERIÁLOV PRE  ŽIAKOV 

Dnešná doba umožňuje učiteľovi používať rôzne informačné prostriedky. 

Počítačová technika je veľmi rozvinutá a nevyhýba sa ani vyučovaciemu procesu. 

Učiteľovi umožňuje použiť viacero programov, pomocou ktorých môže pripraviť 

učebné materiály pre žiakov. 

Prezentáciou môžeme rozumieť poskytovanie informácií pre väčšiu skupinu ľudí 

s využitím slovných aj vizuálnych prostriedkov. V súčasnosti máme k dispozícii rôzne 

programy, slúžiace na tvorbu prezentácií, jedným z nich je powerpoint. Žiaci môžu 

dané informácie vidieť, prečítať si, prezentácia môže byť doplnená obrazom 

a zvukom. Človek si viac zapamätá, keď informácie nielen počuje, ale ich aj vidí.  

K ďalším podporným učebným materiálom, vytáraným prostredníctvom nových 

technológií, môžeme zaradiť grafy, tabuľky, kde môže učiteľ učivo zhrnúť do 

základných bodov a poskytnúť ich žiakovi.  
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Ďalej sem zaraďujeme tvorbu pracovných listov, ktoré slúžia na samostatnú prácu 

žiakovi pri prehlbovaní preberaného učiva. Pracovný list obsahuje rôzne cvičenia, 

texty k danej téme vyučovacej hodiny. Učiteľ ich môže využiť rôzne: na motiváciu, 

aktiváciu žiakov, prehĺbenie poznatkov, teda môže ich využiť v každej fáze 

vyučovacej hodiny. Žiaci môžu pracovať s pracovným listom samostatne, vo 

dvojiciach, v skupinách, alebo ho vypĺňať s pomocou učiteľa.  

Pracovný list by nemal obsahovať iba text, zadania úloh, ale mal by byť obohatený 

obrazovým materiálom, ilustráciami, čím sa podporuje estetická stránka učebného 

materiálu a zároveň obrazy umožňujú vizualizáciu témy, a tým kvalitnejšie 

pochopenie jej významu. Pracovný list by mal byť upravený a prehľadný, aby sa 

s ním mohlo ľahko pracovať a jeho použitie bolo efektívne (Petty, 2013, 

Jakubovská, Predanocyová, 2013).  

 

 

AKTIVITA PRE ZÁKLADNÚ ŠKOLU 

Škola, ročník základná škola, 6. ročník 

Tematický celok Moja vlasť 

Téma Štátne symboly 

Zložka predmetu politologická zložka 

Všeobecné ciele 
Žiak vie vymenovať štátne symboly, popísať ich, prejaviť 

im patričnú úctu. 

Výkonový štandard Žiak vie popísať štátne symboly.  

Obsahový štandard Štátny znak, štátna vlajka, štátny pečať, štátna hymna. 

Medzipredmetové 
súvislosti, 
prierezové témy 

dejepis, slovenský jazyk a literatúra, osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Vyučovacie metódy cvičenie, rozhovor, samostatná práca s pracovným listom, 

Materiálno-
didaktické 
prostriedky 

pracovný list, powerpointová prezentácia 

Metodický postup:  

Aktivita je zameraná na prácu žiakov s pracovným listom a bude nasledovať po 

oboznámení sa žiakov s novým učivom, teda po expozičnej časti a bude súčasťou 

fixácie preberaného učiva.  
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Žiakom dá učiteľ k dispozícii vopred pripravené pracovné listy a dohliada na ich 

samostatnú prácu. Vyzve jedného zo žiakov, aby prečítal zadanie prvej úlohy. 

Postupne žiaci budú priraďovať obrázky k názvom. 

Následne vyvolá žiaka, aby prečítal zadanie druhého cvičenia, žiakom v triede 

ponechá určitý čas (3 min.), aby samostatne vypracovali cvičenie, po jeho 

dokončení nasleduje spoločná kontrola triedy s učiteľom.  

Nasleduje prečítanie zadania tretej úlohy. Učiteľ taktiež ponechá žiakom čas na 

vypracovanie úlohy (3 min.) a následne ho skontroluje. 

Reflexia, návrhy na zlepšenie: 

Sme názoru, že práca s pracovným listom by mala byť pre žiakov zaujímavá, 

podnetná a má potenciu rozvíjať ich poznatky.   

Učiteľ môže ponechať vypracovanie celého pracovného listu aj na samostatné 

vypracovanie žiakom a v závere ho spoločne skontrolovať. 

Do pracovného listu by sa dali zakomponovať ďalšie cvičenia, napr. štátne vlajky 

iných krajín (Rusko, Slovinsko) a žiaci by ich musel pomenovať.  

Príloha  Pracovný list: Štátne symboly 

Štátne symboly 

1. Priraď obrázky štátnych symbolov k ich pomenovaniam: 

 

 

a) štátna vlajka  

 

b) štátny znak  

 

c) štátna pečať  

 

d) štátna hymna 
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2. Doplň slovné spojenia do textu (štátna vlajka, štátny znak, štátna pečať, 

štátna hymna): 

.......................................... sa hrá, alebo spieva pri príležitosti štátnych 

sviatkov, pamätných dní, výročí a pri iných významných príležitostiach 

celoštátneho alebo miestneho charakteru.          

...................................... sa skladá z troch pozdĺžnych pruhov –bieleho, 

modrého a červeného.  

Na prednej polovici listu štátnej vlajky je umiestnený 

........................................., ktorý tvorí ranogotický červený štít s dvojitým 

strieborným krížom na modrom trojvrší.  

.................................. je okrúhla. V jej strede je zobrazený štátny znak, na 

okraji nápis Slovenská republika a dole pod znakom sa nachádza lipový lístok.  

 

3. Nájdi nesprávne slová v štátnej hymne a oprav ich:  

Nad Matrou sa blýska, hromy prudko bijú.                                                                                                                                                                                                                              

Zastavme ich, ľudia,  veď sa tí stratia,                                                                                                  

Slovania ožijú. 

To Slovensko naše posiaľ tuho spalo,                                                                                                     

ale hromy blesku vzbudzujú ho k tomu,                                                                                                       

aby už nevstalo.  

Štátnou hymnou Slovenskej republiky sú prvé dve slohy piesne (doplň jej 

názov)..................................................................................... autora (doplň 

jeho meno) ....................................................................................... 

 

 

AKTIVITA PRE STREDNÚ ŠKOLU 

Škola, ročník stredná škola, 3. ročník 

Tematický celok Občan a právo 

Téma Rodinné právo, Manželstvo, vzťahy medzi manželmi 

Zložka predmetu právna zložka 

Všeobecné ciele Žiak pozná podstatu rodinného práva, vie definovať 
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manželstvo, určiť podmienky vzniku a zániku 

manželstva. 

Výkonový štandard 
Žiak pozná podstatu rodinného práva, vie popísať vznik 

a zánik manželstva. 

Obsahový štandard 
Rodinné právo, Zákon o rodine, manželstvo, vznik 

manželstva, zánik manželstva. 

Medzipredmetové 
súvislosti, 
prierezové témy 

etická výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, 

multikultúrna výchova 

Vyučovacie metódy metóda otázok a odpovedí, rozhovor 

Materiálno-
didaktické 
prostriedky 

powerpointová prezentácia, dataprojektor 

Metodický postup:  

Prezentácia, vytvorená učiteľom, slúži ako učebná pomôcka pre žiakov, 

v kontexte zvolenej témy bude prezentácia využívaná pri preberaní nového 

učiva v expozičnej časti vyučovacej hodiny.  

Text prezentácie je formulovaný v bodoch, ktoré učiteľ využije aj ako podnety 

na využívanie aktuálnych poznatkov žiakov, ktorých sa bude na jednotlivé 

súčasti prezentácie bližšie pýtať, napr. manželstvo sa nemôže uzavrieť medzi 

príbuznými, ktorí rodinní členovia nemôžu vstúpiť do manželského zväzku? Žiaci 

budú odpovedať, napr. otec si nemôže zobrať za ženu svoju dcéru, matka si 

nemôže zobrať za manžela svojho syna, ... 

Prezentácia zároveň bude slúžiť žiakom ako poznámky. 

Reflexia, návrhy na zlepšenie: 

Prezentácia je dobrou pomôckou nielen pre učiteľov, ale aj pre žiakov. 

Prezentácia neobsahuje veľa textu, je písaná v bodoch. Prezentáciu by mohli 

ozvláštniť obrázky k téme, aby bola viac zaujímavejšia a pútavejšia. Táto 

prezentácia bola vytvorená učiteľom. Učiteľ môže zvoliť taký variant, že 

prezentácie budú vytvárať žiaci na témy zadané učiteľom. Na hodine žiaci 

prezentujú danú tému, učiteľ doplní informácie, ktoré bude považovať za 

potrebné, ak v prezentácii nebudú. 
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Príloha  Prezentácia – Rodinné právo, Manželstvo, vzťahy medzi manželmi 

 

    

            

ÚLOHY A AKTIVITY 

• Charakterizujte pracovný list ako textovú učebnú pomôcku 

(Predanocyová, Jakubovská: Vybrané problémy z didaktiky občianskej 

náuky). 

• Vytvorte pracovný list pre vami vybratú tému z občianskej náuky na 

úrovni základnej školy. Pracujte vo dvojiciach. 
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• Vytvorte pracovný list pre vami vybratú tému z občianskej náuky na 

úrovni strednej školy. Pracujte vo dvojiciach. 

• Aké sú požiadavky na kvalitné spracovanie powerpointovej 

prezentácie pre podmienky pedagogického procesu a ktoré 

pedagogické zásady je potrebné rešpektovať. Vyhľadajte odbornú 

literatúru a pracujte s ňou. 

• Vytvorte powerpointonú prezentáciu pre potreby vyučovania 

občianskej náuky, ktorá by spĺňala požiadavku učebnej pomôcky. 

Pracujte individuálne. 

 

  



115 

 

LITERATÚRA  

BEAN, J. 2001. Engaging Ideas :  The Professor’s Guide to Integrating Writing, 

Critical Thinking, and Active Learning in the Classroom.2 vol. San Francisco : Jossey-

Bass, 2001. 384 p. ISBN 978-0-470-53290-4. 

BUZAN, T. – BUZAN, B. 2012. Myšlenkové mapy. Probuďte svou kreativitu, zlepšete 

svou paměť, změňte svůj život. Brno : BizBooks, 2012, 210 s. ISBN 978-80-265-0030-

8. 

BUZAN, T. 2014. Myšlienkové mapy pre deti. Rýchla cesta k úspechu nielen v škole. 

Brno : BizBooks, 2014, 128 s. ISBN978-80-265-0258-6. 

Čeretková, S. a kol Kompetencie učiteľa. Hodnotenie. Sebahodnotenie. Praha : 

Verbum, 2019, 182 s. ISBN 978-80-87800-54-6. 

DUCHOVIČOVÁ, J. 2010. Neurodidaktický a psychodidaktický kontext edukácie. 

Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2010, 93 s. ISBN 978-80-8094-783-5. 

DUCHOVIČOVÁ, J. – KURINCOVÁ, V. 2012. Teoretické základy výchovy a 

vzdelávania. 1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012, 292 s. ISBN 

978-80-558-0144-5. 

DUCHOVIČOVÁ, J. et al. 2018. Inovatívne trendy v odborových didaktikách v 

kontexte požiadaviek praxe (zborník štúdií z medzinárodnej vedeckej konferencie). 

Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. ISBN 978-80-558-1277-9.  

DROZDÍKOVÁ, A. – ĎURAJKOVÁ, D. 2011.  Občianska náuka pre 5. ročník základných 

škôl. Bratislava : SPN, 2011, 77 s. ISBN 978-80-10-01764-5.   

DROZDÍKOVÁ, A. – ĎURAJKOVÁ, D. 2012.  Občianska náuka pre 6. ročník základných 

škôl. Bratislava : SPN, 2012, 80 s.  ISBN 9788010025688.  

DROZDÍKOVÁ, A. – ĎURAJKOVÁ, D. 2017.  Občianska náuka pre 7. ročník základnej 

školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava : SPN, 2017, 71 s.  ISBN 

9788010031733. 

ĎURAJKOVÁ, D. – VARGOVÁ, D.  2012.  Občianska náuka pre 8. ročník základnej 

školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava : SPN, 2012, 64 s. ISBN 

978-80-10-02294-6.  

ĎURAJKOVÁ, D. – KOPECKÁ, H. – VARGOVÁ, D. 2011. Občianska náuka pre 3. ročník 

gymnázia. Bratislava : SPN, 2011, 215 s. ISBN 978-80-10-02052-2. 



116 

 

FESZTEROVÁ, M. 2018. Kvalitná príprava študentov - budúcich učiteľov, pedagógov 

počas štúdia: predpoklad dobrých výsledkov v praxi. In. Przygotowanie nauczycieli 

do nowych wyzwań edukacyjnych. Problemy współczesnej edukacji. Radom : 

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego, 2018, S. 

219-229. ISBN 978-83-7351-861-2. 

FESZTEROVÁ, M. 2018. Interdisciplinary approach and implementation of modern 

trends into the education in the category waste. 

In: Journal of Technology and Information Education. 2018, 10, č. 2. s. 54-64 ISSN 

1803-537X. 

GADUŠOVÁ, Z. a kol 2019. Nástroje hodnotenia kompetencií učiteľa Praha : 

Verbum, 2019, 197 s. ISBN 978-80-87800-53-9. 

GAVORA, P. a kol. 2008. Ako rozvíjať porozumenie textu u žiaka. Nitra : Enigma, 

2008, 193 s. ISBN 978-80-89132-57-7. 

GAVORA, P. 2011. Akí sú moji žiaci. Nitra : Enigma Publishing, 2011  216 s. ISBN 

978-80-89132-91-1. 

HELDOVÁ, D. – KAŠIAROVÁ, N. – TOMENGOVÁ, A. a kol. 2011. Metakognitívne 

stratégie rozvíjajúce procesy učenia sa žiakov. Bratislava : Metodicko-pedagogické 

centrum, 2011, 60 s.  ISBN 978-80-8052-372-5.  

HRAŠKOVÁ, M. 2015. Práca s textom v literárnej komunikácii. Nitra : Univerzita 

Konštantína Filozofa v Nitre, 2015, 78 s. ISBN 978-80-558-0817-8. 

JAKUBOVSKÁ, V. – PREDANOCYOVÁ, Ľ. 2011. Multikultúrna výchova. 2 vyd. Nitra : 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011, 155 s. ISBN 978-80-8094-983-9. 

JAKUBOVSKÁ, V. – JONÁŠKOVÁ, G. - PREDANOCYOVÁ, Ľ. 2016. Učiteľ a jeho 

kompetencie.  Albert Šalé - Albert, 2016, 172 s. ISBN 978-80-7326-271-6. 

JONÁŠKOVÁ, G. - LOMNICKÝ, I. – PREDANOCYOVÁ, Ľ. 2018. Didaktiky 

spoločenskovedných predmetov občianska náuka a etická výchova. Nitra : 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018, 131 s. ISBN 978-80-558-1288-5. 

JONÁŠKOVÁ, G. – PREDANOCYOVÁ, Ľ. 2018. Tvorivé a kritické myslenie v intenciách 

interpersonálnej komunikácie. In: Inovatívne trendy v odborových didaktikách v 

kontexte požiadaviek praxe : zborník štúdií z medzinárodnej vedeckej konferencie.  

Nitra : UKF, 2018, ISBN 978-80-558-1277-9, online, s. 238-243. 

JONÁŠKOVÁ, G. – PREDANOCYOVÁ, Ľ. 2019. Úloha učiteľa pri rozvíjaní kreativity a 

kritického myslenia v predmete občianska náuka. 2019. In: Inovatívne trendy v 

odborových didaktikách : prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického 

https://kis.ukf.sk/opacXE?fn=*recview&uid=348865&pageId=resultform
https://kis.ukf.sk/opacXE?fn=*recview&uid=348865&pageId=resultform
https://kis.ukf.sk/opacXE?fn=*recview&uid=362681&pageId=resultform
https://kis.ukf.sk/opacXE?fn=*recview&uid=362681&pageId=resultform


117 

 

a tvorivého myslenia. Zborník štúdií z medzinárodnej vedeckej konferencie,  Nitra : 

UKF, 2019,  ISBN 978-80-558-1408-7, s. 344-348. 

JURČOVÁ, M. 2009. Tvorivosť v každodennom živote a vo výskume. Bratislava : Iris, 

2009, 266 s. ISBN 978-80-89256-42-6. 

KALAŠ, I. a kol. 2010. Digitálne technológie a zásahy do vyučovania. Bratislava : 

ŠPÚ, 2010, 40 s. ISBN 978-80-8118-032-3. 

KASHDAN, T. B. - ROSE, P. - FINCHAM, F. D. 2004. Curiosity and Exploration: 

Facilitating Positive Subjective Experience and Personal Growth Opportunities. In 

Journal of Personality Assessment. 2004, vol. 82, p. 291-305.  

KOLÁŘ, Z. -  ŠIKULOVÁ, R. 2007 Vyučování jako dialog. Praha : Grada, 2007, 132s. 

ISBN 978-80-27-1514-4. 

KOPECKÁ, H. – MUCHOVÁ, R. 2012. Občianska náuka pre 9. ročník základnej školy 

a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava : SPN, 2012, 72 s. ISBN 978-

80-10-02295-3. 

KOŽUCHOVÁ, M. a kol. 2000. Didaktika pre učiteľov základných a stredných škôl. 

Bratislava : VEDA, 2000, 116 s. ISBN: 978-80-224-0602-3. 

LIPMAN, M., A. 2008. Life Teaching Thinking. 1. vol. Montclair : Montclair State 

University, 2008, 170 p. ISBN 0-916834-41-7. 

LOMNICKÝ, I. a kol. 2017. Teoretické východiská a súvislosti hodnotenia 

kompetencií učiteľa. Praha : Verbum, 2017, 308 s. ISBN 978-80-87800-40-9. 

LOEWENSTEIN, G. 1994. The psychology of curiosity: A review and reinterpretation. 

In Psychological Bulletin. 1994, vol. 116, no. 1, p. 75-98. 

MAŇÁK, J. - ŠVEC, V. 2003. Výukové metody. Brno : Paido. 2003, 223 s. ISBN 80-

7315-039-5. 

NELEŠOVSKÁ, A. 2005. Didaktika primární školy. Olomouc : Univerzita Palackého, 

2005., 254 s. ISBN 80-244-1236-5.  

NELEŠOVSKÁ, A., 2005. Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha : Grada 

Publishing. 2005, 172 s. ISBN 80-247-0738-1. 

PALOUŠ,R. 2010.  Filosofická reflexe několika pojmů školské pedagogiky.  Praha : 

Karolinum, 2010, 89 s ISBN 978-80-26-1833-3. 

PETLÁK, E. 2011. Kapitoly zo súčasnej edukácie. Bratislava: Iris, 2011, 150  s. ISBN 

9788089256624 



118 

 

PETLÁK, E. - J. KOMORA, 2003. Vyučovanie v otázkach a odpovediach. Bratislava : 

IRIS. 2003, 165 s. ISBN 8089018483. 

PETRASOVÁ, A. 2008.  Kriticky mysliaci učiteľ – tvorca kvality školy. Prešov : MPC, 

2008, 136 s.  ISBN 978-80-8045-517-0. 

PETROVÁ, G. – KOZÁROVÁ, N. 2017. Metacognitive Development of Students. In 

Schola 2016: Pedagogy and Didactics in Technical Education. Praha : CVTU, s. 29-

34. ISBN 978-80-01-06112-1. 

PETTY, G., 2013. Moderní vyučování. Praha : Portál, 2013, 562 s. ISBN 978-80-262-

0367-4. 

PREDANOCYOVÁ, Ľ. 2013. Metodika práce s odborným textom v procese prípravy 

učiteľov občianskej náuky. In: Philosophica 11 : Filozofické a spoločensko-vedné 

aspekty občianstva v 21. storočí. Nitra : UKF, 2013, ISBN 978-80-558-0310-4, S. 121-

132. 

PREDANOCYOVÁ, Ľ. 2014. Myšlienková mapa – forma podpory čítania s 

porozumením. In: Občan a dnešok ´14. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa 

v Nitre, 2014, ISBN 978-80-558-0669-3, s. 49-59. 

PREDANOCYOVÁ, Ľ. 2014. Metacognitive Approach to Support Understanding of 

Text in Civics. In: XII. International Colloquium on the Management of Educational 

Process : proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions, 

Univerzita obrany Brno, 22. May 2014. - Brno : Univerzita obrany, 2014, ISBN 978-

80-7231-958-9, P. 1-9. 

PREDANOCYOVÁ, Ľ. 2017. Sociálne kompetencie žiakov. Nitra : Univerzita 

Konštantína Filozofa v Nitre. 2017, 113 s. ISBN 978-80-558-1230-4.  

PREDANOCYOVÁ, Ľ. - JAKUBOVSKÁ, V. 2013. Vybrané problémy z didaktiky 

občianskej náuky. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.  2013, 156 s. ISBN 

978-80-558-0489-7. 

PREDANOCYOVÁ, Ľ. – JONÁŠKOVÁ, G. 2018. Social competences of pupils in the 

civil theory subject. In: Slavonic Pedagogical Studies Journal. ISSN 1339-8660, Roč. 

7, č. 1 (2018), s. 145-154. 

PREDANOCYOVÁ, Ľ. – JONÁŠKOVÁ, G. 2018. Aktuálne problémy didaktiky 

občianskej náuky. In: Inovatívne trendy v odborových didaktikách : prepojenie 

teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia. Zborník štúdií z 

medzinárodnej vedeckej konferencie.  Nitra : UKF, 2019, ISBN 978-80-558-1408-7, 

S. 349-355. 

https://kis.ukf.sk/opacXE?fn=*recview&uid=294291&pageId=resultform
https://kis.ukf.sk/opacXE?fn=*recview&uid=362681&pageId=resultform


119 

 

RAČKOVÁ, Z. 2013. Využitie medzipredmetových vzťahov v projektovom vyučovaní 

na ZŠ. Metodicko-pedagogické centrum. 2013. Dostupné online : https://mpc-

edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/4_ops_rackova_zuzana_-

_vyuzitie_medzipredmetovych_vztahov_v_projektovom_vyucovani_na_zs.pdf   

REYNOLDS, G. 2009. Prezentace a zen: Jednoduše a srozumitelně o designu 

prezentací a jejich předvádění. Brno : ZONER software, 2009, 230 s. ISBN 978 80 

7413 047 2.  

SZÍJJÁRTÓOVÁ, L. a kol. 2018. Aplikácia nástrojov hodnotenia kompetencií učiteľa. 

Praha : Verbum, 2018, 215 s.  ISBN 978-80-87800-49-2. 

SITNÁ, D. 2009. Metody aktivního vyučování: spolupráce žáků ve skupinách. Praha : 

Portál, 2009, 150 s. ISBN 978-80-7367-246-1. 

ŠÁNDOROVÁ, V. 2013. Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie. 1. vyd. 

Bratislava : MPC, 2013, 60 s. ISBN 978-80-8052-559-0. 

Školský Zákon č. 245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. [online]. 22. 5. 2008. Dostupné: 

<https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/Legislatva/245_2008_skolsk

y_zakon.pdf >. 

ŠTEVONKOVÁ, K. – STRAPCOVÁ, A. a kol. 2001. Projekt Orava v praxi. Dolný Kubín : 

Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, 2001, 114 s. ISBN 80-968664-0-0. 

TUREK, I. 2014. Didaktika. Wolters Kluwer, 2014, 620 s. ISBN 9788081680045. 

VARGOVÁ, M. 2015. Stratégie riešenia konfliktov, ktoré používajú skúsení manažéri. 

[online] 2015. Dostupné na: https://www.hrvpraxi.sk/33/strategii-riesenia-

konfliktov-ktore-pouzivaju-skuseni-manazeri-

uniqueiduchxzASYZNatvABpzW7Tbf0WggfSE3O4ayX0xicUK50/ 

ZELINA, M. 2011. Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa (metódy výchovy). 3. 

doplnené vydanie. Bratislava : IRIS, 2011, ISBN 978-80-89256-60-0. 

ZELINA, M. 1997. Ako sa stať tvorivým. Šamorín : Fontana Kiadó, 1997, 187 s. ISBN 

80-85701-09-X.  

 

 

 

  

https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/4_ops_rackova_zuzana_-_vyuzitie_medzipredmetovych_vztahov_v_projektovom_vyucovani_na_zs.pdf
https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/4_ops_rackova_zuzana_-_vyuzitie_medzipredmetovych_vztahov_v_projektovom_vyucovani_na_zs.pdf
https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/4_ops_rackova_zuzana_-_vyuzitie_medzipredmetovych_vztahov_v_projektovom_vyucovani_na_zs.pdf
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/Legislatva/245_2008_skolsky_zakon.pdf
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/Legislatva/245_2008_skolsky_zakon.pdf


 

 

 

 

 

T V O R I V É  A  K R I T I C K É  M Y S L E N I E  V  P R Í P R A V E  

U Č I T E Ľ O V  O B Č I A N S K E J  N Á U K Y  

 

doc. PaedDr. Ľubica Predanocyová, PhD. 

doc. Gabriela Jonášková, CSc. 

 

 

Vydavateľ:   Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

Recenzenti:  doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD. 

   Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD. 

Motív na obálke:  Ing. Kristína Predanocyová 

Technická úprava:  Ing. Kristína Predanocyová 

Vydanie:  Prvé 

Rok vydania:  2020 

Rozsah:   120 s. 

 

 

ISBN    978-80-558-1482-7    

  

 

 

 

 




