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12.Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

Na stretnutí klubu sme vychádzali zo školského zákona 245/2008, z vlastných skúseností a citovali 

sme z materiálov uvedených v 13.bode. 

 

1. INSERT 

INSERT interaktívny záznamový systém na efektívne čítanie a  myslenie (Interactive Notting System 

for Effictive Reading and Thinking – Interaktívny poznámkový systém na efektívne čítanie 

a myslenie) 

 

Cieľom tejto metódy je získať nové poznatky o určitej problematike. Najčastejšie využívaná forma 

výučby je práca jednotlivca. Možnosti využitia: pri preberaní nového učiva v úvodnej ako aj v 

expozičnej časti vyučovacej jednotky. Metóda INSERT sa dá aplikovať v každom vyučovacom 

predmete. Jej poslaním je naučiť sa: 

 triediť informácie 

 rozhodovať sa, ktoré informácie sú pre nich dôležité  a ktoré nie 

 priraďovať staré informácie k novým 

 robiť nielen analýzu nových poznatkov, ale aj ich syntézu s už 

poznanými  vedomosťami, integrovať ich 

 získavať skúsenosti v tom, ako pristupovať k informáciám, spracovávať ich  a zároveň 

si z nich privlastniť tie myšlienky, ktoré budú považovať pre seba za potrebné 

 čítať text s porozumením 

 vyberať a pamätať si podstatné pojmy a kľúčové slová 

 

Postup – príprava na vyučovaciu hodinu: 

Pripravíme vhodný učebný text – študijný materiál pre žiakov. 

Oboznámime žiakov s pravidlami realizácie vyučovacej metódy INSERT.  

Rozdáme žiakom študijné materiály a stanovíme dostatočný časový limit na jeho prečítanie, 

preštudovanie a posúdenie.  

Nechajme žiakov počas určeného časového limitu čítať text a ceruzou doň značiť, rôzne značky 

(písmená , znaky napríklad :  

+ V – toto som vedel/la   

NI  – toto je pre mňa nová informácia  

!!! D –veľmi dôležité, stojí za to, aby som to pochopil  

NP+ – nepoznám, ale myslím si, že je to dobré a chcel by som to vyskúšať 

NP - – nepoznám a ani  by som to nechcel vyskúšať 

? – nechápem, nerozumiem... a podobne 

Pre lepší prehľad pripravíme aj tabuľku (excel). Oznámime žiakom, aby o prečítaní a označení textu 

zapísali zoznam informácií podľa jednotlivých značiek do vopred pripravenej tabuľky. Po ukončení 

aktivity je vhodné, aby sa žiaci ohodnotili sami a potom aby  výsledky zanalyzovali v riadenej diskusii. 

 

2. Námety na vzdelávaciu činnosť, medzipredmetové vzťahy 

 

Na hodinách občianskej náuky a etickej výchovy často využívame moderné metódy a súhlasíme 

s myšlienkou, že „Kritické myslenie je obzvlášť potrebné denne uplatňovať pri práci s informáciami, 

ktorými sme dnes úplne zahltení. Človek s kritickým myslením sa neuspokojí s nedostatočným 

množstvom informácií, hľadá ďalej, snaží sa analyzovať rôzne pohľady na vec, dáva prednosť 



objektivite pred subjektivitou a informácie sa snaží overovať. Nedôveruje nejasným a nejednoznačným 

pojmom a rozlišuje medzi názormi a faktami. Kriticky mysliaci človek nie je len naivným pasívnym 

príjemcom informácií. Na základe zaujatia vlastného stanoviska si vytvorí o svete obraz sám, 

nepreberá ho od druhých. Než spraví konečné rozhodnutie, zváži všetky možné alternatívy.“ 

 

Ďalšie metódy kritického myslenia : 

E-U-R metóda 

Vymysleli ju majú manželia K. S. Meredith a J.L. Steelová z Univerzity v Severnej Iowe (USA), 

niekedy nazývaná aj trojfázový model učenia. Skladá sa z evokácie, uvedomenia si významu 

informácii a reflexie. V každej z týchto fáz dochádza k inej forme učenia sa. 

Evokácia 

V prvej časti aktivity si žiaci samostatne vybavujú, čo už o téme vedia, jej cieľom je žiakov motivovať 

a zaktivizovať. Vybavujú si vlastné vedomosti, známe informácie, čo si myslia, že vedia a aké otázky a 

myšlienky im k nim napadajú. Žiaci tak neskôr môžu spojiť nové so známym a tým lepšie porozumejú 

novým informáciám. 

Uvedomenie 

V druhej fáze aktivity žiaci získavajú a spracovávajú nové informácie. Tie si následne zaraďujú do 

vlastného systému poznania, čiže medzi pôvodné informácie, ktoré si vybavili a utriedili v priebehu 

evokácie. 

Reflexia 

Je záverečná, ale najdôležitejšia časť aktivity a procesu učenia sa. Paradoxne, predovšetkým z dôvodu 

nedostatku času na konci vyučovacej hodiny, je aj najčastejšie vynechávaná. Bez samotnej reflexie sa 

však žiaci nemusia počas hodiny nič naučiť, hoci by aj bola aktivita zaujímavá alebo zábavná. 

V reflexii si žiaci uvedomia, čo a ako sa naučili, zatrieďujú, systematizujú a upevňujú nové vedomosti. 

Cieľom je reflektovať nadobudnuté informácie, skúsenosti a proces, ktorým sa k zážitkom a poznaniu 

počas aktivity dopracovali a zužitkovať ich skúsenosti v procese učenia sa v budúcnosti. 

Reflektovať je teda možné rovnako obsah (čo už žiaci o téme vedia, čo si potvrdili, čo vyvrátili, čo 

spresnili, na aké otázky stále nepoznajú odpoveď, čo by ešte chceli o téme vedieť a pod.), ale tiež 

procesy (ako k týmto znalostiam dospeli, čo sa dialo počas učenia, ako sa im práca darila a vďaka 

čomu…). 

Proces reflexie uskutočňujú žiaci spoločne s učiteľom – prebieha interaktívne a spoločne. Nie je to 

teda hodnotenie práce žiakov učiteľom z pozície „autority“. 

Brainwriting 

Je písomnou formou brainstormingu, ktorý prebieha tak, že žiaci píšu svoje nápady na kolujúci papier. 

Špecifickou formou brainwritingu je metóda 365, princíp ktorej spočíva v tom, že každý žiak 

šesťčlennej skupiny v 5 minútovom limite vyprodukuje najmenej 3 nápady. Metódu je vhodné použiť 

na riešenie problémov, pri ktorých na otázku neexistuje jednoznačná  a jednoduchá odpoveď. 



R/A/F/T 

rola, adresát, forma, téma 

Využíva sa najmä v slohovej zložke. Precvičuje sa tak tvorivosť, flexibilita, zručnosťa v neposlednom 

rade i vedomosti o slohových útvaroch. Učiteľ zadá tému a žiaci v brainstormingu majú vymýšľať 

rôzne typy autorov, rôzne formy (žánre), adresátov. Z mnohých kombinácií si žiak vyberie jemu 

najbližšiu a tvorí text. 

Poprehadzované vety 

Metódu je vhodné využiť pred čítaním textu, či literárneho alebo odborného. Žiaci majú usporiadať 

lístočky (5-6), ktoré obsahujú napríklad opis jednej situácie, ktorá bude v texte. Následne čítaním 

predloženého textu spoznajú, či predvídali správne poradie udalostí. 

Kocka 

Hracia kocka má na svojich stranách výzvy (6 slovies), ako má žiak o danej téme uvažovať:popíš, 

porovnaj, asociuj, analyzuj, aplikuj, argumentuj za a proti. K stanovenej téme by mali žiaci písať podľa 

vybratého pokynu. Časový limit 2-4 minúty. Je potrebné, aby sa vystriedali všetky strany kocky. Tak si 

žiak vytvára hypotézy, hľadá reálne využitie pre tému, formuluje myšlienky, vedomosti, rozoberá tému 

na čiastočné podtémy. 

Učenie formou skladania 

Forma kooperatívneho učenia, pri ktorej ide o priame odovzdávanie nadobudnutýchpoznatkov členov 

jednej skupiny. Žiakov rozdelíme do skupín (napr. bieli, modrí,červení), v ktorých pôjde o ďalšie 

preskupenie na základe istých kritérií (1, 2, 3, 4, 5). Úlohou každej expertnej skupiny (1, 2...) je 

naštudovať časť novej látky, pochopiť ju a premyslieť, ako ju podajú ďalej. Po porozumení nových 

informácií odchádzajú do svojich domovských skupín, kde prezentujú získané poznatky. Tak všetci 

členovia expertných skupín dajú dohromady novú látku. 

Pyramída 

Je nutné vymýšľať a do tvaru pyramídy usporiadať fakty podľa zadanej šablóny. Základný model má 

osem riadkov. Metódu je vhodné použiť pri príprave na rozprávanie, písanie poviedky a poviedky – 

inscenačné metódy, dramatizácia... 

1. riadok – meno hlavnej postavy 

2. riadok – 2 slovami opíšu svoju postavu 

3. riadok – 3 slovami charakterizujú miesto, kde sa príbeh odohráva 

4. riadok – 4 slovami vystihnú zápletku príbehu 

5. riadok – 5 slovami opíšu prvú udalosť (príčinu zápletky) 

6. riadok – 6 slov na opísanie priebehu zápletky 

7. riadok – 7 slovami opíšu riešenie zápletky 

8. riadok – použijú 8 slov na rozuzlenie zápletky. 

 

Na vyučovacích hodinách, ale aj v rámci mimoškolskej záujmovej činnosti využívame tieto metódy 

pod krycím menom SPOLOČENSKÁ HRA a občas aj bez krycie mena, iba formou bezprostrednej 

besedy, rozhovoru... 

 



Medzipredmetové vzťahy : 

Najradšej využívame naše najlepšie znalosti a vedomosti, hlavne z oblasti našich aprobácií a z našich 

záujmov: 

- Občianska náuka, etická výchova, gramatika, cudzí jazyk, dejepis, geografia 

- Fyzika, chémia, astronómia, elektrotechnika, odborné predmety 

- Odborné predmety, ekonomika, cudzí jazyk 

 

13.Závery a odporúčania: 

Odporúčania – námety 

„ Ak čítaš, aby si si zapamätal, zabudneš. 

                               Ak čítaš, aby si porozumel, zapamätáš  si.“ 

                                                                                                             (čínske príslovie) 

https://mpc-edu.sk/sites/default/files/publikacie/harausova_h._-

_ako_aktivizujuco_vyucovat_odborne_predmety.pdf   

https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/2651/metody-kritickeho-myslenia-a-ich-vyuzitie-v-skole 

obidva materiály obsahujú obrovské množstvo výborných námetov 

 

Naďalej: 

 systematicky a zámerne pracovať so žiakmi 

 individuálne pristupovať k žiakom – okamžite riešiť výchovné problémy za 

účasti žiaka ako aj zákonného zástupcu žiaka 

 spolupracovať s rodičmi, s odborníkmi  

 využívať osvedčené formy a metódy práce 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠtechnická Galanta, učebňa 0/1 

Dátum konania stretnutia: 12.1.2022 

Trvanie stretnutia: od 13,40 hod  do 16,40 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Agnesa Lovászová  SOŠtechnická Galanta 

2. Mgr. Alžbeta Bánosova  SOŠtechnická Galanta 

3. Ing. Jana Tomová  SOŠtechnická Galanta 

 

 

 


