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Úvod: 

Pedagogický klub humanitných predmetov je zložený zo 6 členov, pedagógov slovenského jazyka a 

literatúry, anglického jazyka, ruského jazyka a ostatných humanitných predmetov. V druhom polroku 

školského roka 2020/2021 sa uskutočnilo 10 stretnutí.  

 

 

 

Stručná anotácia 

Pedagogický klub sa v druhom polroku školského roka 2020/2021 venoval rozvíjaniu čitateľskej 

gramotnosti, plánovaniu a realizácii aktivizujúcich metód vo vyučovacom procese, ako aj zhodnoteniu 

dosiahnutých výsledkov. V máji školského roka bol umožnený opätovný návrat k prezenčnej forme 

vyučovania pre všetkých žiakov, preto mohli pedagógovia častejšie implementovať aktivizujúce 

metódy a formy práce. Primárnym cieľom činnosti klubu bola pozitívna motivácia a aktivizácia žiakov. 

Motivácia predstavuje aktivizáciu, dynamizáciu, usmerňuje žiakov v ich učebných výkonoch, je však 

dôležitá aj z hľadiska efektívneho učebného procesu. Jej cieľom je aktivizovať žiakov, podnecovať k 

tvorivosti, rozvíjať komunikačné zručnosti, kritické myslenie s cieľom vzbudiť u žiakov celkový 

záujem o učebný proces a tým aj zlepšiť výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov. 
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Zámer a priblíženie témy písomného výstupu 

 

Cieľom písomného výstupu pedagogického klubu humanitných predmetov je zosumarizovať činnosť 
pedagogického klubu za obdobie druhého polroka školského roka 2020/2021, priblížiť použité 

aktivizujúce metódy a inovačné formy vzdelávania, ako aj ich praktické ukážky so zameraním na 

efektívne sprístupnenie učiva a vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov. Jadro písomného výstupu je 

preto rozdelené na 3 časti:  

- zhrnutie činnosti klubu, 
- využívanie aktivizujúcich metód, 
- praktické ukážky jednotlivých aktivizujúcich metód. 

 
 

 

Jadro: 

Popis témy/problém 

 

ZHRNUTIE ČINNOSTI KLUBU: 

 

Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo základom stretnutí členov klubu aj v druhom 

polroku školského roka 2020/2021. SOŠ technická v Tlmačoch je školou technického zamerania 

s duálnym systémom vzdelávania a zníženou hodinovou dotáciou pre humanitné predmety, preto 

pedagógovia naďalej trvali na potrebe venovať zvýšenú pozornosť rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti. 

V súčasnej pandemickej situácii žiaci využívali pomerne široké portfólio možností vzdelávania – 

rôzne variety učebníc, pracovných listov, slovníkov, online vyučovacích hodín, didaktických hier, 

IKT. Pedagógovia si na čiastkových stretnutiach klubu vymieňali návrhy, postrehy a analyzovali, 

každý za svoj predmet, dosiahnuté vzdelávacie výsledky, ale aj možnosti zlepšovania vyučovacieho 

procesu. Zhodli sa na ďalšej potrebe rozvíjania aktivít zameraných na aktívne učenie sa, kritické 

myslenie, rozvíjanie kognitívnych schopností, komunikačných zručností na úrovni písomnej i ústnej, 

adekvátne spájanie a prepájanie už nadobudnutých vedomostí s novými, ktoré sú v súlade s cieľovými 

požiadavkami podľa ŠVP a ŠkVP. Svoju pozornosť sústredili aj na slabo prospievajúcich žiakov, 

ktorí nemali prístup k online vzdelávaniu či učebným materiálom vytvorených učiteľmi. 

 

AKTIVIZUJÚCE METÓDY: 

 

Členovia klubu sa zhodli na potrebe koordinovania učebnej aktivity žiakov zameranej na dosiahnutie 

stanovených výchovno-vzdelávacích cieľov. Na vyučovaní humanitných predmetov učitelia naďalej 

pracovali s rôznymi textami a pracovnými listami zameranými na čitateľskú gramotnosť, no 

orientovali sa aj na moderné aktivizujúce metódy a formy vyučovania s využitím didaktickej 

techniky. Podstatou aktivizujúcich metód je plánovanie a riadenie vyučovania tak, aby dochádzalo k 

splneniu vzdelávacieho cieľa prostredníctvom vlastnej poznávacej činnosti  žiakov. Okrem toho sa 

veľkou mierou podieľajú na rozvíjaní osobnosti žiaka, jeho zodpovednosti a tvorivosti, slúžia ako 

motivačný faktor pri vzdelávaní, ale aj na názornú aplikáciu prebraného učiva. V rámci uplatnenia 

aktivizujúcich metód žiak dokáže vyjadriť svoj názor, argumentovať, prichádzať s novými nápadmi, 

má zvýšený záujem o predmet, je flexibilný a tiež sa naučí vzájomnej spolupráci. Nezanedbateľné 

z pohľadu vyučujúcich aj samotných žiakov bolo i prepájanie medzipredmetových vzťahov na 

rôznych typoch hodín humanitného zamerania. Učitelia anglického jazyka používali napríklad 

metódu CLIL, kde počas vyučovacej jednotky využívali obsah učiva z iných humanitne zameraných 

predmetov v cudzom jazyku. Táto metóda výrazne aktivizuje žiakov, pričom musia rozmýšľať 

v cudzom jazyku a zároveň sa učia poznatky a fakty z iných predmetov. Počas prezenčného 

vyučovania pedagógovia aplikovali rôzne aktivizujúce metódy – didaktické hry, diskusie, prácu 

v skupinách, problémové vyučovanie, situačné metódy, prácu s mobilnými aplikáciami, 

brainstorming, prácu s pojmovou mapou a iné. Ich výhodu pedagógovia vidia v možnosti použitia (aj 

ako podporného učebného materiálu) na predmetoch humanitného zamerania. 



 

UKÁŽKY AKTIVIZUJÚCICH METÓD: 

Pre ilustráciu uvádzame vybrané ukážky mobilných aplikácii, fotografie z priebehu tvorby a 

prezentácie plagátov a násteniek zameraných na zvýšenie čitateľskej gramotnosti na hodinách 

humanitných predmetov na SOŠ technickej v Tlmačoch.  

Aplikácia Just Riddles je zameraná na rozvoj čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia žiakov. 

Obsahuje vyše 150 anglických hádaniek. Žiaci majú uhádnuť správne riešenie hádanky. Ako 

pomôcka im slúžia písmená, z ktorých majú poskladať výsledné slovo. Keď hádanku uhádnu, 

získajú body, ktoré môžu následne použiť na získanie nápovedy. Táto aplikácia je vhodná na rozvoj 

tímovej práce, nakoľko má vždy len jedno správne riešenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sentence master je aplikácia zameraná na tvorbu viet so 6 úrovňami obtiažnosti. V každej sa 

nachádza 1000 viet. Výhodou aplikácie je práca v režime offline. Cieľom práce s touto aplikáciou 

je vytvorenie návyku používať svoj mobilný telefón rozumne a naučiť sa ho využívať na 

vzdelávanie. Na druhom obrázku je reálny screenshot od žiaka, ktorý vypracoval prvú úroveň na 

100 percent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ďalšou aplikáciou je British Council Grammar. Táto je vhodná na učenie gramatiky, slovnej 

zásoby a tvorby viet v rôznych časoch. Je rozdelená podľa úrovne obtiažnosti. Aplikácia je vhodná 

ako doplnok k výkladu učiva. Výhodou je jej metodické spracovanie, nakoľko British Council 

patrí medzi popredné organizácie zastrešujúce učenie sa anglického jazyka. Aplikácia meria 

progres v percentách a okrem praktických cvičení obsahuje aj niekoľko testov, ktoré sa dajú reálne 

zadať žiakom a po ich vypracovaní ich aplikácia ohodnotí percentami. 

.  

 

Medzipredmetové vzťahy sa prelínali na jednotlivých vyučovacích hodinách humanitných 

predmetov – SJL, ANJ, DEJ, OBN, ETV, pričom žiaci dosahovali lepšie študijné výsledky aj 

vďaka uplatňovaniu aktivizujúcich metód na vyučovaní. 

 

 



 

Myšlienková mapa je kognitívnym nástrojom na vizuálne znázornenie vzťahov medzi 

myšlienkami, konceptami, slova alebo symbolmi. Patrí k najlepším spôsobom porozumenia, 

zapamätania si, aplikovania vedomostí a kreativity. 

 

 
 

 

 

 

Medzi aktivizujúce formy práce v školskom roku 2020/2021 patrila aj literárna súťaž spojená 

s tvorbou násteniek a kvízu ,,Túry do literatúry“.  

 

 
 

 

 

 



Záver: 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

 

Rastúce požiadavky na vzdelávanie kladú vyššie nároky na výchovno-vzdelávací proces. V 21. 

storočí zohrávajú veľkú úlohu nové médiá, ktorých hlavným atribútom je výrazný náskok v prístupe 

k príjemcovi, aktuálnosť informácií a interaktívnosť. Novými médiami sú v súčasnosti najmä 

elektronické prostriedky sústredené okolo počítačovej a internetovej siete, ktoré sú neodmysliteľnou 

súčasťou života človeka. Preto sa vyučujúci SOŠ technickej v Tlmačoch rozhodli využívať zaujímavé 

mobilné aplikácie, najmä pri vyučovaní cudzích jazykov, ktoré sú pre žiakov inovatívnym spôsobom 

učenia sa. Ich používanie je úzko spojené s kvalitným internetovým pripojením, žiaci si aplikácie 

môžu stiahnuť v škole a pracovať s nimi aj v domácom prostredí offline bez internetového pripojenia. 

Východiskom pre používanie mobilných aplikácii bol výskum v rigoróznej práci člena klubu. Tieto 

sa osvedčili, aktivizovali pozornosť žiakov (aj slabo prospievajúcich) a motivovali žiakov k lepším 

výkonom, čo sa odzrkadlilo aj na ich výslednej klasifikácii.  

Spoločným cieľom vyučujúcich bolo, aby výchovno-vzdelávací proces bol prínosom pre žiaka, aby 

bol aktívne zapojený do vyučovania. Aktivizujúce vyučovacie metódy pomáhajú dosiahnuť 

vyučovací cieľ tým, že jednotlivé aktivity prispievajú k rozvoju osobnosti, samostatnosti s možnosťou 

využitia rôznych učebných štýlov učenia sa, pričom každá vyučovacia metóda má tendenciu byť 

aktivizujúcou tým, že berie do úvahy obsah učiva, cieľ. Vhodná a primerane podnetná situácia vyvolá 

záujem žiaka, stimuluje, podnecuje jeho poznávaciu činnosť a vedie k rozvoju poznávacích 

schopností. Do značnej miery samotný žiak ovplyvňuje svoju mieru aktivity, usmerňuje a reguluje ju 

v súlade so svojimi potrebami a záujmami.  

Vyššie uvedené aktivity významnou mierou prispeli i k zefektívneniu adaptačného procesu po návrate 

žiakov k prezenčnej forme vyučovania.   
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