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Predhovor 

 

Zborník z vedeckej konferencie Tvorivosť v škole – škola tvorivosti 2 aj v tomto roku 

ponúka priestor pre odbornú verejnosť, ktorá reflektuje rôzny druhy umenia (literatúra – 

hudba – výtvarné umenie) a prichádza s ponukou na ich adekvátnejšie a hlavne tvorivejšie 

uchopenie v školskom prostredí. Tohtoroční prispievatelia do konferenčného zborníka 

sústreďujú svoju pozornosť na rôzne tematické okruhy (slovenská a svetová literatúra, 

slovenský a anglický jazyk vo vyučovaní, literatúra ako podnet pre hudobné umenie, výtvarný 

prejav v školskej interpretácii) a na rozličné stupne škôl. Autori príspevkov kladú dôraz 

predovšetkým na rozvíjanie kognitívno-zážitkového komunikačného modelu vyučovania. 

Usilujú sa kreovať stimulatívne metodické námety na realizáciu tvorivých hodín s literárnym 

textom, prípadne na tvorivé literárne písanie na hodinách slovenského jazyka a slohu, či 

v kontexte vyučovania anglického jazyka a literatúry, ale aj hudobného a výtvarného umenia. 

Autori sa vo svojich príspevkoch zaoberajú možnosťami využívania alternatívnych 

učebníc a učebných pomôcok vo vyučovaní, vychádzajú z relevantných dokumentov, ktoré 

sprevádzajú reformu štátnych vzdelávacích programov a ich obsahov. Zároveň hľadajú 

invenčné metódy vyučovania zvolených obsahov z vybraných tematických celkov, aby nielen 

polemizovali, ale predovšetkým prekonávali stereotypy v jazykovom a literárnom vyučovaní. 

Maroš Buday sa v nadväznosti na poznanie poviedkovej tvorby Edgara Allana Poea 

usiluje o reflexiu spôsobu zaobchádzania s naratívami spisovateľa, a to na hodinách americkej 

literatúry. Jeho motivácia obnažuje potenciálnu lingvistickú bariéru, ktorá môže viesť 

k nepochopeniu tematickej roviny jeho diel, preto autor invenčne načrtáva paralelu medzi 

tematickými plánmi vybraných Poeových a Kingových diel. 

Ivana Cimermanová sa zaoberá reflexiou problematiky tvorivosti, aby podporila jej 

začlenenie do kontextu univerzitného vzdelania a prípravy budúcich učiteľov. Vychádza 

z výsledkov výskumov, ktoré potvrdzujú, že tvorivosť je rozvíjateľná, avšak v školskej praxi 

sa len pomaly upúšťa od encyklopedického modelu vyučovania a zároveň veľmi pomaly 

sa rozširuje priestor pre uplatňovanie tvorivej metodiky. Aj preto autorka hľadá možnosti na 

použitie vhodných metód a technológií, ktoré rozvíjajú motiváciu a kreativitu žiakov v období 

mladšieho školského veku.  
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 Michaela Čurlíková reflektuje jeden z kompozičných princípov v novele Jána 

Červeňa. Ide konkrétne o princíp farebnosti, pričom sa autorka zameriava na realizáciu 

explicitných a implicitných farebných „pomenovaní“ (modrej, bielej, zlatej, žltej farby) a ich 

funkčné uplatnenie v symbolicko-estetickej štruktúre vybranej prózy. 

Marta Germušková sa venuje problematike interpretácie literárneho textu 

a rôznorodosťou jej metodických modalít, aby podnietila záujem učiteľov na rôznych 

stupňoch škôl o problematiku tvorivého didaktického manažovania práce s literárnymi 

textami, ako aj o rozvíjanie intrizívnej motivácie žiakov, aby mohli angažovanejšie vstupovať 

do tvorivej školskej literárnej komunikácie. Autorkiným zámerom je aj stimulovanie záujmu 

žiakov a učiteľov o tvorivú dramatiku, pretože aj prostredníctvom nej je možné prehlbovať 

interpretačné procedúry a rozvíjať tvorivosť  školskej literárnej komunikácie. 

Martina Petríková vo svojom príspevku reflektuje problematiku tvorivej interpretácie 

umeleckého textu, a to v kontexte vyučovania svetovej literatúry určenej (nielen) pre 

mladšieho školského recipienta, teda v kontexte nižšieho sekundárneho vzdelávania, 

a v nadväznosti na ISCED2. Svoju pozornosť upriamuje aj na možnosti využitia moderných 

didaktických prostriedkov a webových stránok v procese tvorivej interpretácie literárneho 

textu Josteina Gaardera s názvom To je otázka, ktorý má filozofické dimenzie. 

Tatiana Pirníková sa inšpiruje tvorbou slovenského hudobného skladateľa Ota 

Ferenczyho a vyberá si jeho tri piesňové cykly ako hudobné reakcie na diametrálne rozdielne 

polohy básnického textu. Autorka načrtáva spôsoby, ako možno prostredníctvom percepcie a 

spontánneho zážitku hľadať cestu k podstate skladateľovej výpovede, k hudobníkovmu 

svedectvu o jeho tvorivej práci s literárnym prototextom.    

Barbora Popovičová zacieľuje svoju pozornosť na umelecký text z autorskej dielne 

Oscara Wildea. Autorkinou ambíciou je posilňovať nielen pozitívny vzťah žiaka k umeleckej 

literatúre a čítaniu, ale zároveň i rozširovať lexiku žiaka vo vyučovaní anglickej literatúry. Pre 

tento cieľ si volí tvorivé metódy práce v procese školskej literárnej komunikácie, konkrétne 

kreatívne čítanie a hravú metodiku. 

Rita Rafajlovičová sústreďuje svoju pozornosť na problematiku rozvíjania jazykových 

kompetencií, a to prostredníctvom reflexie jazykových testov. Opiera sa pritom o výsledky 

výskumu, ktorý na vzorke 120 študentov hodnotil ich schopnosti používať vybrané 

gramatické štruktúry. Autorka odporúča, aby sa precvičovanie gramatiky a hodnotenie 

gramatickej kompetencie realizovalo prostredníctvom rôznych typov testov, čím by sa zvýšila 

miera spoľahlivosti informácií o získaných a overených jazykových zručnostiach študentov. 
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Anna Ritlyová sa venuje problematike využívania umeleckej literatúry v školskej 

jazykovej komunikácii, pričom vychádza z presvedčenia o dôležitosti literárneho textu v 

kontexte vyučovania cudzieho jazyka. Zastáva názor, podľa ktorého správna či vhodná 

motivácia študentov môže podporiť vyučovanie základných jazykových kompetencií (čítania, 

písania, počúvania a hovorenia). Autorka vo svojom príspevku navrhuje kreatívnu metodiku 

práce s literárnym textom. 

Alena Sedláková nazerá na tvorivosť ako na jeden z významných faktorov výtvarnej 

reflexie žiakov. Výtvarný prejav reflektuje aj v nadväznosti na tvorivé prepájanie symbolov 

s fragmentmi umeleckej ilustrácie určenej pre mladšieho recipienta. Vychádza z presvedčenia 

o dôležitosti vplyvu umeleckej ilustrácie na rozvíjanie komunikačných (ne/verbálnych) 

zručností a schopností žiaka. 

Michaela Sepešiová sa vo svojom príspevku venuje otázke kreativity a inovácií v 

oblasti CLIL. Konštatuje, že môžu byť účinné iba vtedy, ak sa ciele vzdelávania týkajú 

rovnako jazyka a obsahu, pričom musia byť presne definované. Tvorivé vyučovanie potom napája 

na odborné a profesijné kompetencie pedagógov.  

Eva Smoláková sa usiluje o efektívne rozvíjanie čitateľskej gramotnosti na hodinách 

anglického jazyka v sekundárnom stupni vzdelávania. Klasický literárny text a jeho autora 

predstavuje žiakom invenčným spôsobom, pričom zdôrazňuje, že tvorivá práca s textom môže 

nielen stimulovať pozitívny vzťah žiaka k anglickej literatúre, ale môže rozšíriť aj jeho slovnú 

zásobu a umocniť jazykové kompetencie.  

Jana Ščigulinská prezentuje tvorivé literárne písanie ako vhodnú metódu rozvoja 

produkčných zručností žiakov v anglickom jazyku. Autorka vychádza z recepcie vybraného 

rozprávkového žánru, aby načrtla možnosti jeho využitia pri písaní tzv. „fractured fairy 

tales“ vo vyučovaní anglického jazyka. 

 Anna Timková Lazurová venuje pozornosť hodnotovému systému a predovšetkým 

odlišovaniu či oddeľovaniu dobra od zla v kontexte školskej literárnej komunikácie a v 

reakcii na vedomie o vplyve globalizujúcej sa spoločnosti na dieťa. Navrhuje, aby sa na 

hodinách literárnej výchovy rozširoval priestor na identifikáciu a konfrontáciu hodnôt, na 

vzbudzovanie citlivosti na ich detekciu, a to nielen v literárnom texte, ale aj v živote. 

 

Marta Germušková a Martina Petríková 

 


