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10. 

Úvod: 

Aktívne vyučovanie je založené na uvedomelej činnosti žiakov. Cieľom inovatívnych aktivizujúcich 

metód je predovšetkým zmena v spôsobe vyučovania a zaradenie takých spôsobov do vyučovania, 

ktoré neposkytujú žiakom hotové poznatky. Práca pedagogického klubu Tvorivosť a fantázia v umení 

bola zameraná na tvorbu úloh pomocou inovatívnych metód s cieľom zlepšiť úroveň čítania 

a porozumenia textu, rozvíjať čitateľské schopnosti a zručnosti u žiakov, rozvíjať a zlepšovať 

kľúčové kompetencie žiakov. 

Stručná anotácia 

Písomný výstup pedagogického klubu Tvorivosť a fantázia v umení vychádza z potrieb členov klubu 

a činnosti pedagogického klubu za obdobie prvého polroka školského roka 2021/2022. Pedagogický 

klub zasadal v prvom polroku na desiatich stretnutiach, ktoré trvali tri hodiny. Klub pracoval v zložení 

10 členov – pedagógov odborných predmetov. Činnosť klubu sa riadila plánom práce 

klubu/pracovných činností pedagogického klubu. Po každom zasadnutí bola vypracovaná správa 

o činnosti klubu.  

Pedagogický klub sa na svojich stretnutiach podrobne venoval tvorbe úloh so zameraním na rozvoj 

čitateľskej gramotnosti. Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s prípravou hravých, 

zábavných a vedomostných úloh s použitím inovatívnych metód vo vyučovacích predmetoch: 

metodika edukačných činností, metodika hudobnej výchovy, metodika literárnej a jazykovej 

výchovy, metodika telesnej výchovy, metodika výtvarnej výchovy a tvorivá dramatika.  

https://kspgs.edupage.org/a/klub-tvorivost-a-fantazia-v-umeni
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Činnosť pedagogického klubu bola zameraná taktiež na popularizáciu športu a literatúry pre deti 

a mládež formou netradičných úloh a na historické poznámky o živote známych hudobných 

skladateľov a výtvarných umelcov prepojené s netradičnými úlohami. 

Písomný výstup pedagogického klubu Tvorivosť a fantázia v umení zahŕňa vypracované aplikačné 

úlohy zo všetkých stretnutí a vzorové prípravy do materskej školy – vzdelávacie aktivity za jednotlivé 

metodiky – metodiku edukačných činností, metodiku hudobnej výchovy, metodiku literárnej 

a jazykovej výchovy, metodiku rozvíjania matematických predstáv, metodiku telesnej výchovy, 

metodiku výtvarnej výchovy a tvorivú dramatiku. 

Kľúčové slová 

 čitateľská gramotnosť, čítanie s porozumením, jazyková gramotnosť, literárna gramotnosť, 

 netradičné úlohy, hravé úlohy, zábavné úlohy, vedomostné úlohy, 

 významní slovenskí športovci, významní predstavitelia literatúry pre deti a mládež, významní 

hudobní skladatelia, významní výtvarní umelci v dejinách, hudobné školstvo v Košiciach, 

 Kahoot, interaktívna tabuľa, Gaoke Touchboard 82 

 

Zámer a priblíženie témy písomného výstupu 

Zámerom pedagogického klubu Tvorivosť a fantázia v umení bolo zvyšovanie odborného 

vzdelávania výmenou skúseností medzi členmi klubu, prehlbovanie ich vedomostí a kompetencií, ako 

aj príprava metodických materiálov pre učiteľov a žiakov so zameraním na čitateľskú gramotnosť. 

Písomný výstup vychádza zo získaných odborných vedomostí a praktických skúseností jednotlivých 

členov klubu, ako aj zo vzájomnej výmeny odporúčaní spojených s čitateľskou gramotnosťou. Ďalej 

vychádza z potreby metodického materiálu rozvíjajúceho čitateľskú gramotnosť pomocou  

inovatívnych aktivizujúcich vyučovacích metód v predmetoch metodika edukačných činností, 

metodika hudobnej výchovy, metodika literárnej a jazykovej výchovy, metodika telesnej výchovy, 

metodika výtvarnej výchovy a tvorivá dramatika. 

 

Jadro: 

Popis témy/problém 

Počas stretnutí členovia pedagogického klubu analyzovali témy a rámcový program stretnutia. 

Pedagogický klub Tvorivosť a fantázia v umení sa na svojom prvom stretnutí podrobne venoval téme 

Významní slovenskí športovci. Rámcový program stretnutia bol zameraný na popularizáciu športu 

formou netradičných úloh. Na stretnutí boli prezentované rôzne hravé, zábavné a vedomostné úlohy 

s použitím inovatívnych metód zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Diskutovalo sa 

o aplikácii netradičných úloh so zameraním na čitateľskú gramotnosť žiakov v jednotlivých 

predmetoch. 

Druhé stretnutie pedagogického klubu Tvorivosť a fantázia v umení bolo venované téme Významní  

predstavitelia literatúry pre deti a mládež. Členovia klubu sa oboznámili s významnými 

predstaviteľmi literatúry pre deti a mládež formou netradičných úloh na rozvoj čitateľskej 

gramotnosti.  Riešili úlohy prezentované na interaktívnej tabuli, vyskúšali si aj prácu s QR kódmi, 

ako aj vytváranie a generovanie QR kódov.  

Témou tretieho stretnutia pedagogického klubu bola téma Významní hudobní skladatelia v dejinách. 

Členovia klubu sa oboznámili s významnými českými hudobnými skladateľmi, ako boli Bedřich 

Smetana, Antonín Dvořák a Leoš Janáček. Na stretnutí pedagogického klubu boli odprezentované 

rôzne zaujímavé a inšpiratívne hravé, zábavné a vedomostné úlohy s použitím interaktívnej tabule, 

smart telefónov a inovatívnych metód zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti.  Členovia klubu 

tiež súťažili pomocou vzdelávacej platformy Kahoot. 



Pedagogický klub Tvorivosť a fantázia v umení sa na svojom štvrtom stretnutí podrobne venoval 

téme Významní výtvarní umelci v dejinách. Členovia si vyskúšali prezentované netradičné úlohy pre 

žiakov na rozvoj čitateľskej gramotnosti. V úlohách boli predstavení výtvarní umelci: Martin Benka, 

Honoré Daumier, Pablo Picasso, Cloude Monet, Michelangelo Buonarroti, Vincent van Gogh, 

Salvador Dalí, Jackson Pollock, Andy Warhol a Gustav Klimt.  

Piate stretnutie pedagogického klubu bolo prínosné z hľadiska bližšieho oboznámenia sa s Tvorbou 

úloh so zameraním na čitateľskú gramotnosť. Členovia pedagogického klubu sa dôkladne oboznámili 

s cieľmi vyučovacieho predmetu metodika edukačných činností v 1. a 4. ročníku, bližšie sa zoznámili 

s inšpiratívnymi, tvorivými, vedomostnými  a zábavnými úlohami s použitím inovatívnych metód, 

interaktívnej tabule a smart telefónov.  

Pedagogický klub Tvorivosť a fantázia v umení na svojom šiestom stretnutí sústredil svoju pozornosť 

na tému Tvorba úloh so zameraním na čitateľskú gramotnosť.  Členovia pedagogického klubu sa 

bližšie oboznámili s úlohami, ktoré boli zamerané na využitie profesionálnej interaktívnej tabule 

Gaoke Touchboard 82. V závere pedagogického klubu členovia diskutovali o spôsobe prezentácie 

učiva pomocou interaktívnej tabule, čo môže významne prispieť k lepšiemu porozumeniu učiva 

u žiakov. 

Témou siedmeho stretnutia bola Tvorba úloh so zameraním na čitateľskú gramotnosť. Rámcový 

program stretnutia bol orientovaný na prípravu úloh – medzipredmetové vzťahy s metodikou 

hudobnej výchovy a metodikou výtvarnej výchovy. Na stretnutí boli prezentované zaujímavé hravé, 

zábavné a vedomostné úlohy prepájajúce hudobné a výtvarné umenie inšpirované tvorbou Ľudovíta 

Fullu a Eugena Suchoňa vyplývajúcej z diela Varila myšička kašičku. 

Pedagogický klub Tvorivosť a fantázia v umení sa na svojom ôsmom stretnutí podrobne venoval téme 

Tvorba úloh so zameraním na čitateľskú gramotnosť. Na stretnutí boli prezentované netradičné hravé 

a vedomostné úlohy prepájajúce hudobné a výtvarné umenie. V závere pedagogického klubu členovia 

diskutovali o type a využití daných úloh v jednotlivých predmetoch. 

Témou deviateho stretnutia bola Tvorba úloh so zameraním na čitateľskú gramotnosť. Rámcový 

program stretnutia bol zacielený na prípravu úloh – so zameraním na medzipredmetové vzťahy 

s metodikou literárnej a jazykovej výchovy a tvorivou dramatikou. Na stretnutí boli prestavené 

netradičné hravé a zábavné úlohy rozvíjajúce jazykovú, literárnu gramotnosť,  komunikačné zručnosti 

a tiež úlohy z tvorivej dramatiky poskytujúce žiakom priestor na sebavyjadrenie a rozvoj fantázie.  

Desiate stretnutie pedagogického klubu bolo venované téme Tvorba úloh so zameraním na čitateľskú 

gramotnosť. Na stretnutí boli prezentované netradičné hravé a vedomostné úlohy prepájajúce literárne 

umenie s tvorivou dramatikou rozvíjajúce komunikačné zručnosti, slovnú zásobu, predstavivosť 

a kreativitu. Všetci členovia pedagogického klubu si vyskúšali v aplikačnej úlohe prezentované 

netradičné úlohy so zameraním na literárnu, jazykovú a čitateľskú gramotnosť. 

V rámci písomného výstupu pedagogického klubu Tvorivosť a fantázia v umení boli členmi 

pedagogického klubu vyhotovené nasledujúce materiály: 

 Aplikačná úloha č. 1: Predstavenie netradičných hravých, zábavných a vedomostných úloh 

na rozvoj čitateľskej gramotnosti a popularizácie športu. 

 Aplikačná úloha č. 2: Predstavenie netradičných hravých, zábavných a vedomostných úloh 

na rozvoj čitateľskej gramotnosti a popularizácie literatúry pre deti a mládež. 

 Aplikačná úloha č. 3: Predstavenie netradičných hravých, zábavných a vedomostných úloh 

na rozvoj čitateľskej gramotnosti s historickými poznámkami o živote známych hudobných 

skladateľov. 

 Aplikačná úloha č. 4: Predstavenie netradičných hravých, zábavných a vedomostných úloh 

na rozvoj čitateľskej gramotnosti a oboznámenie s historickými poznámkami o živote 

známych výtvarných umelcov. 



 Aplikačná úloha č. 5 – 10: Predstavenie netradičných úloh pre žiakov so zameraním na 

čitateľskú gramotnosť.  

 Vzorové prípravy na praktické výstupy do materskej školy – vzdelávacie aktivity za 

jednotlivé metodiky: 

Sú súčasťou portfólia pedagógov a sú  k dispozícii k nahliadnutiu. Ich úmyslom bolo zvýšiť 

čitateľskú gramotnosť žiakov Strednej odbornej školy pedagogickej sv. Cyrila a Metoda 

v Košiciach pomocou inovatívnych a aktivizujúcich metód a rôznych úloh zameraných na 

prácu s textom pri tvorbe písomných príprav na výstupy v MŠ. Vzorové prípravy do 

materskej školy – vzdelávacie aktivity boli vytvorené  za jednotlivé metodiky – metodiku 

edukačných činností, metodiku hudobnej výchovy, metodiku literárnej a jazykovej výchovy, 

metodiku rozvíjania matematických predstáv, metodiku telesnej výchovy, metodiku 

výtvarnej výchovy a tvorivú dramatiku. 

 

Záver: 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

V pedagogickom klube Tvorivosť a fantázia v umení sme sa od septembra 2021 do januára 2022 

venovali tvorbe úloh so zameraním na čitateľskú gramotnosť, oboznámili sme sa s prípravou hravých, 

zábavných a vedomostných úloh s použitím inovatívnych metód za jednotlivé predmety. 

Pedagogický klub Tvorivosť a fantázia v umení prijal tieto závery a odporúčania: 

 aplikovať netradičné úlohy so zámerom na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 

vo vyučovacom procese na SOŠPg sv. Cyrila a Metoda v Košiciach,  

 popularizovať šport formou netradičných hravých, zábavných a vedomostných úloh, 

 popularizovať literatúru pre deti a mládež formou netradičných úloh – hravých, zábavných 

a vedomostných úloh, 

 prostredníctvom netradičných úloh prinášať žiakom historické poznámky o živote známych 

hudobných skladateľov a o živote známych výtvarných umelcov, 

 využívať digitálne technológie vo vyučovacom procese, 

 využívať interaktívnu tabuľu vo vyučovacom procese, 

 používať QR kód v jednotlivých predmetoch vo vyučovaní, 

 rozvíjať samostatnosť, postreh, vizuálnu gramotnosť a digitálnu gramotnosť žiakov, 

 pomocou netradičných úloh aktivizovať žiakov, prinášať im nové podnety, rozvíjať ich 

tvorivosť, fantáziu, predstavivosť, rozvíjať ich hudobné, výtvarné, literárne a jazykové 

schopnosti, rozvíjať uvedomelé vnímanie hudby, taktiež schopnosti kooperácie 

a komunikácie, rozvíjať schopnosť aktívne počúvať a vytvárať priateľskú atmosféru, 

 podporovať kreativitu, kooperovanie a sebarealizáciu žiakov, aktivizovať všetkých žiakov 

online vzdelávacím nástrojom Kahoot, 

 aktívne spolupracovať výmenou skúseností z pedagogickej praxe a vzájomnou inšpiráciou, 

 pracovať pri príprave žiakov na výstupy v MŠ s využitím vzorových písomných príprav.  
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