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PREDHOVOR 

Zborník z vedeckej konferencie Tvorivosť v škole – škola tvorivosti 3 aj v tomto roku 

ponúka priestor pre akademickú obec i širšiu odbornú verejnosť, ktorá prichádza s ponukou 

na tvorivejšie uchopenie vzdelávacieho obsahu v predmetoch slovenský jazyka a literatúra, 

ako aj anglický jazyk a literatúra v školskom prostredí. Tohtoroční účastníci on-line 

konferencie sústreďujú pozornosť na obmedzený počet tematických okruhov (slovenská 

literatúra, slovenský a anglický jazyk vo vyučovaní, literárna teória v školskej praxi a pod.) v 

kontexte sekundárneho vzdelávania. Integračným „gestom“ všetkých autorov príspevkov je 

intencia metodicky tvorivo modelovať proces školskej jazykovej, slohovej, literárnej 

i mediálnej komunikácie, a to tak v kontexte výučby materinského, ako i anglického jazyka 

a literatúry.  

Autori v príspevkoch vychádzajú z relevantných dokumentov, ktoré sprevádzajú 

reformu štátnych vzdelávacích programov a ich obsahov, aby na základe toho ponúkli 

alternatívne „riešenia“ v školskej praxi. Tvorcovia príspevkov sa usilujú predostrieť pri práci 

s vybranými tematickými okruhmi inovatívne a hlavne inšpiratívne vyučovacie metódy, ktoré 

by atakovali fenomén metodickej rigidity v súčasnom jazykovom vyučovaní i v procese 

výchovy slovesným umením. 

Zuzana Bariaková a Martina Kubealaková vo svojom príspevku vychádzajú 

z hodnotenia učebnej stratégie service learningu. Sprostredkúvajú skúsenosti s jej uplatnením 

v banskobystrickom univerzitnom prostredí, aby ju vyčlenili ako vhodnú stratégiu pre 

prípravu študentov, keďže rozvíja ich rôznorodé kompetencie, ktoré umožňujú získavanie 

kontextového a trvácnejšieho poznania. Príkladom rozvíjania vybraných kompetencií 

študentov prostredníctvom service learningu, ako aj s prihliadnutím na profil absolventa 

v študijných odboroch v kombinácii so slovenským jazykom a literatúrou, ktorý autorky 

príspevku sprostredkúvajú odbornej verejnosti, je service learningová aktivita Univerzitná noc 

literatúry. 

Marta Germušková sa vo svojom príspevku zaoberá tvorivým manažovaním práce s 

náučným textom v procese didaktickej komunikácie v sekundárnom stupni základnej školy. 

Náučný text chápe ako dynamizujúci a aktivizujúci stimul, ktorý môže obohatiť žiakov nielen 

o nové poznanie, ale pri aplikácii metód tvorivej dramatiky môže stimulovať žiakov k 

reflexiám o poslaní vedca a vedeckom bádaní v prospech človeka i ľudstva, ako aj 
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k budovaniu pozitívneho vzťahu k rôznym vedným odborom, v súčasnosti najmä k prírodným 

vedám.  

Ladislav György sa zameriava na tvorivé využitie jazykových špecifík regiónu Veľký 

Krtíš v jazykovom vzdelávaní stredných škôl, teda na zhodné i odlišné prvky či javy medzi 

nárečím – regionalizmami – a spisovným jazykom. Svoje zistenia o jazykových špecifikách 

regiónu aplikuje prostredníctvom konkrétnych aktivít vo vyučovacom procese. 

Spoluautorka aktuálne platných učebníc slovenského jazyka Jana Kesselová nastoľuje 

otázku o zmysle spoločensko-humanitných predmetov a predovšetkým materinského jazyka v 

škole. Prezentuje taký prístup k výučbe slovenského jazyka, ktorého náplňou je kultivovanie 

jazykovej inteligencie a rozvíjanie umovo-rozumovej mentálnej schopnosti detí staršieho 

veku, aby iniciovala diskusiu s didaktikmi aj učiteľmi. 

Gabriela Magalová vo svojom príspevku prezentuje literatúru ako oblasť, v ktorej sa 

prepája iracionálno s racionálnym. Ambíciu vysvetliť fungovanie textových súvislostí žiakom 

na 2. stupni ZŠ prostredníctvom „prerozprávania“ odborných teórií, napr. poznania Mikovho 

modelu literárnej komunikácie, napĺňa preto, aby žiacky vzťah k literatúre napojila na vzťah 

k životu v prospech zintenzívnenia väzieb medzi dieťaťom a literatúrou a v prospech jej 

životných dosahov. 

Eva Pavlíčková sa zameriava na vyučovanie anglickej gramatiky pre špecifické účely. 

Autorka uvažuje o potrebe vyučovať anglickú gramatiku z niekoľkých dôvodov, a to nielen 

pre zlepšenie jazykovej kompetencie učiaceho sa, ale aj pre zvýšenie jeho komunikačného 

sebavedomia. Zdôrazňuje nevyhnutnosť zohľadniť špecifické potreby študentov a vyučovať 

anglickú gramatiku v kontexte. 

Martina Petríková sa zaoberá problematikou tvorivej interpretácie umeleckého textu –

rozprávky Jána Milčáka, a to v kontexte vyučovania literatúry (nielen) pre deti a mládež v 

nižšom sekundárnom vzdelávaní a v nadväznosti na ISCED2. Upozorňuje na možnosti 

tvorivej interpretácie umeleckého textu, ale aj na potrebu voliť také vyučovacie metódy a 

stratégie, ktoré vedú k samostatnému a účinnému učeniu sa a rozvíjaniu myslenia, pričom 

prezentuje kreatívnu metodiku na realizácii súboru vyučovacích hodín.  

Lenka Regrutová sa venuje pôvodnej mediálnej tvorbe v RTVS a prezentuje aj 

možnosti jej využitia vo vyučovaní. Vybrala si jednu z prierezových tém – mediálnu výchovu, 

ktorá je súčasťou štátnych vzdelávacích programov ISCED 2 a ISCED 3, aby ju aplikovala v 

predmete slovenský jazyk a literatúra a navrhla možnosti, ako pomôcť žiakom získať 

potrebné mediálne kompetencie. 
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Anna Ritlyová si všíma proces efektívneho vyučovania cudzích jazykov v kontexte 

kultúrnych štúdií. Učenie sa cudzieho jazyka totiž chápe aj ako možnosť rozšírenia poznania 

o cudzej kultúre, teda o  kultúre toho národa, ktorého jazyk sa učíme. Autorka príspevku 

hľadá odpovede na dve dominantné otázky – čo je to kultúra a čo učiť?  

Michaela Sepešiová sa zameriava na odkrývanie kontextu obsahového a jazykovo 

integrovaného vzdelávania vo vyučovaní odborného cudzieho jazyka. Cudzí jazyk považuje 

za médium, ktoré je nielen vyučovacím jazykom, ale slúži aj na sprostredkovanie obsahov 

jednotlivých predmetov. Svoju ambíciu – oboznámiť odbornú verejnosť s metódou CLIL – 

napĺňa preto, aby pri zavádzaní spomenutej metodiky do školskej praxe mohli učitelia nielen 

zúročiť výhody metódy, ale aby sa aj mohli vyhnúť niektorým problémom.  

Anna Švecová sa zaoberá tvorbou Ľudmily Podjavorinskej a poukazuje na dôležitosť 

tvorivosti v kontexte literárnej výchovy. Vybrané umelecké texty pre deti z autorskej dielne 

Ľudmily Podjavorinskej považuje za základné „piliere“ rozvíjania tvorivosti u žiakov, a to 

prostredníctvom didaktických hier na hodinách výchovy slovesným umením. 

 Anna Timková Lazurová sa venuje problematike selekcie vhodných literárnych 

ukážok a voľby optimálnej motivácie, ktoré podnecujú žiaka k aktivite na hodinách literárnej 

výchovy. Usiluje sa poukázať na možnosti „implementovania“ tvorivosti do procesu  školskej 

literárnej komunikácie. Autorka sa zameriava na školskú recepciu prozaických ukážok (v 

učebniciach literárnej výchovy pre 8. ročník ZŠ), tematizujúcich niektoré z foriem literárne 

stvárneného zla, aby porovnala ich čitateľskú atraktívnosť.  

 Eva Vitézová sa zacieľuje na projektové vyučovanie. Projektovú metódu chápe ako 

„cestu“, na ktorej možno výraznejšie a hlavne zmysluplnejšie prepojiť školu so životom. 

Autorka sa venuje aj možnostiam využitia dramatickej metódy, predovšetkým hraniu roly 

(role-play) a jej vhodnosti a tvorivej prínosnosti nielen v kontexte projektového vyučovania, 

ale aj pri recepcii literárnych textov, či v „priestoroch“ rozprávky Soľ nad zlato. 

 

       Marta Germušková a Martina Petríková 

 

 

 

 

 

 


