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- vyhýbať rečníctvu a moralizovaniu, 

- klásť dôraz na správanie a zodpovednosť za svoje činy 
vzhľadom na psychické a fyzické charakteristiky žiakov, 

- prezentovať svoje názory a pohľady len ako 
rovnocenní partneri v diskusii, 

- demokraticky a participatívne riadiť triedu, 

- rozvíjať svoje facilitačné zručnosti, zručnosti 
formovania triedneho spoločenstva 

a kooperatívneho riešenia konfliktov, 

- rozvíjať zručnosti inovatívnych foriem učenia. 
 



Interaktívna výučba 

Zásady interaktívnej výučby  

*Podporujte tvorivú atmosféru v triede. 

*Podnecujte žiakov k vyjadreniu 

vlastných názorov a myšlienok.   

*Dávajte pozitívnu spätnú väzbu na 

každé konanie či správanie, ktoré 

smeruje k cieľu 
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*Dialóg
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*Diskusia
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Prípadové štúdie 

Klady prípadovej štúdie: 

formuje kľúčové kompetencie žiakov – k celoživotnému učeniu sa, 
sociálne komunikačné kompetencie, kompetencie riešiť problémy, 
občianske kompetencie, sociálne a personálne kompetencie 
(empatiu) atď. 

umožňuje aktivitu a iniciatívu žiakov, 

zvyšuje motiváciu žiakov, 

vyučovanie je zaujímavejšie, 

žiaci riešia problémy, s ktorými sa môžu stretávať aj v reálnom 
živote aj v budúcnosti, 

žiaci sa učia zodpovednosti pri rozhodovaní a kritickému mysleniu, 
rešpektovaniu názorov, 

riešenie prípadovej štúdie umožňuje použiť osvojené vedomosti, 

problémové situácie si vyžadujú často aj medzipredmetový prístup,  

vychováva a vzdeláva atď 



* Brainstorming 

 



Snowballing (snehová guľa) 

Postup pri činnosti: 

Žiaci sedia na svojich miestach. 

Učiteľ im vysvetlí tému  práce, jej cieľ a spôsob. 

Zapíše na tabuľu tému. 

Rozdá žiakom materiál a vysvetlí spôsob a cieľ práce 

s materiálom, napr. súborom úloh. 

Stanoví potrebný čas na prácu (3 – 5 minút). 

Všetci žiaci pracujú individuálne, nerušia sa 

navzájom. 

Po uplynutí stanoveného času vytvorí učiteľ dvojice. 

 



Opäť vysvetlí postup pri práci a cieľ spolupráce. Žiaci 

pracujú ďalej na tej istej téme, navzájom si vymieňajú 

názory a myšlienky, komunikujú verbálne i neverbálne. 

Po uplynutí času spojením dvoch dvojíc vytvorí učiteľ 

štvorice. Opäť vysvetlí spôsob a cieľ práce. Zadelí roly 

v skupine a určí čas na prácu 5 – 7 minút. 

 Práca potom pokračuje v osemčlenných skupinách. Postup je 

rovnaký, učiteľ vysvetlí postup a ciele práce. 

 Hovorcovia jednotlivých skupín po skončení práce 

prezentujú výsledky a zdôvodnili ich. Môžu ich prezentovať 

aj zápisom na tabuľu, flipchartový papier, nakresliť ap. 

 Na záver učiteľ zhrnie výsledky všetkých skupín, poprípade 

doplní potrebné informácie. 

Výsledky práce vyhodnocuje učiteľ alebo sami tí žiaci, 

ktorým bola pridelená rola pozorovateľa. Tí hodnotia vlastnú 

skupinu aj ostatné. 



Hranie rolí a simulačné hry 

Scenár na hranie rolí môže byť: 

Voľný – žiakom rozdať základné vymedzenie situácie a sami si 

doplnia podrobnosti. 

Pripravený – žiakom rozdať presne pripravené inštrukcie, 

ktoré poskytujú podrobné informácie o postavách a ich 

správaní a konaní. 

Čiastočne pripravený – žiakom poskytnúť podrobné informácie 

o pozadí príbehu a o postavách, ale bez uvedenia riešenia 

situácie. 

Opakovanie skutočných situácií – požiadať žiakov, aby 

v scénke predviedli skutočnú situáciu, s ktorou sa v živote 

stretli. 

Dramatické čítanie – žiakom poskytnúť vopred pripravený 

scenár s rozpísanými dialógmi, ktorých sa budú presne držať. 

 

 


