
Techniky a aktivity na podporu aktívneho učenia pre učiteľov. 

 

 Na dosiahnutie najlepších výsledkov je dôležité pracovať na základe prirodzených procesov 

mozgu a vyučovať spôsobom, ktorý je kompatibilný s prirodzenými metódami procesov učenia sa. 

Poznanie podobností a odlišností učiacich sa je dôležitým predpokladom na zvýšenie efektivity 

procesov učenia sa. Podobnosti učiacich sa možno zhrnúť do 4 bodov (Ginnis, 2005): 

  

1. Každý potrebuje spracovať nové informácie sám a svojím spôsobom. 

2. Skúsenosti, ktoré sú získané prostredníctvom viacerých zmyslov, majú náboj dramatickosti, 

nezvyčajnosti a emocionálnej sily, sú zapamätané na dlhšiu dobu a detailnejšie ako obyčajné 

rutinné skúsenosti.  

3. Každý potrebuje mať pocit emocionálnej a psychologickej bezpečnosti.  

4. Učiaci sa majú vyššiu motiváciu, sú zapojenejší a otvorenejší, keď majú kontrolu nad 

vlastným učením sa. 

 

Ľudia sú takisto rozdielni. Reagujú odlišne pri tých istých okolnostiach, obľubujú a nenávidia rôzne 

veci, majú rozdielne skratové správanie, prijímajú a  spracovávajú skúsenosti rozdielne. Biologicky 

je mozog každého človeka unikátny podobne, ako je unikátny odtlačok prsta. Počas vývinu mozgu 

sa formujú preferované štýly učenia sa (Ginnis, 2005).  

 Preto je dôležité vnášať do edukačného procesu formy a metódy výuky, kde sa dieťa učí 

spôsobom, ktorý samé nepokladá za učenie sa, ale za hru, zážitok. Vtedy si neuvedomuje, že učiteľ 

vníma jeho reakcie, hodnotí jeho aktivitu a úroveň vedomostí. Zvyčajný nástup strachu a úzkosti 

úplne absentuje a dieťa je pri odpovediach a reakciách spontánne a otvorené. 

 Takýmto štýlom učenia sa ukazuje zážitková pedagogika. Ako námet na spestrenie 

vyučovania Vám ponúkame konkrétne techniky a aktivity na podporu aktívneho učenia sa. 

 

 

 

1 Aktivita Domino 

 

Postup: 

 

 Učiteľ pripraví súbor šestnástich kartičiek veľkosti A6 alebo A7, každú rozdelí čiarou na 

polovicu ako v  hre domino. Na jednej polovici kartičky je uvedená odpoveď, na druhej polovici 

otázka, pričom odpoveď na kartičke nezodpovedá otázke na tej istej kartičke. Kartičky sú 

premiešané a uložené textom nadol. Skupina 3 – 4 žiakov kartičky poukladá do uzavretého obrazca 

tak, aby odpoveď na kartičke korešpondovala s otázkou na susednej kartičke. Aktivita môže byť 

obmenená tak, že kartičky budú navrhovať žiaci, čím budú rozvíjať svoje ďalšie zručnosti. 

 

Pomôcky: 

 

 Výkresy, nožnice, farebné fixky. 

 

Usporiadanie triedy: 

 

 Pospájané stoly na prácu skupín s dostatočným priestorom medzi nimi. 

  

Využitie: 

 

• Aktivita vhodná na zopakovanie prebratej témy. 

• Môže byť využitá na začiatku témy, aby sme zistili, čo žiaci o danej téme vedia.  

• Môže byť využitá v preberanej téme na precvičenie a utvrdenie základných pojmov a myšlienok, 



na poskytnutie spätnej väzby pre učiaceho sa.  

 

Predmety: aktivita je vhodná pre všetky predmety 

 

• Zopakovanie a precvičenie pojmov. 

• Predpoklad, výpočet, kombinačné myslenie.  

• Tvorivosť pri navrhovaní otázok a odpovedí.  

• Aktivizovanie každého člena skupiny – vzájomná komunikácia, spolupráce.  

 

 

 

2 Aktivita Bingo 

 

 Postup: 

 

 Každý žiak si pripraví mriežku s deviatimi políčkami. Učiteľ napíše na tabuľu dvanásť 

kľúčových pojmov z preberanej témy. Každý žiak si do svojej mriežky odpíše z tabule deväť 

ľubovoľných pojmov – tie, ktorých definície pozná najlepšie. Po vyplnení mriežok žiaci pozerajú 

do svojej mriežky a  sústredene počúvajú. Učiteľ vyberá z  vrecúška náhodne kartičky s  definíciami 

a postupne číta, v náhodnom poradí, definície napísaných pojmov bez toho, aby povedal, ku 

ktorému pojmu definícia patrí. Žiaci postupne označujú krížikom pojmy v mriežkach vždy, keď 

identifikujú prečítanú definíciu. Keď sa žiakovi v mriežke podarí vytvoriť čiaru krížikov 

v horizontálnom, vertikálnom alebo diagonálnom smere, zvolá BINGO. Vzápätí zopakuje definície 

pojmov, ktoré mal označené krížikom. Ostatní žiaci si ich pozorne vypočujú a potom sa ich učiteľ 

opýta, či s nimi súhlasia alebo nesúhlasia. V prípade nesúhlasu s definíciou žiaka opravia alebo ho 

požiadajú, aby sa opravil sám. Takýmto spôsobom niekoľkokrát odznejú definície preberaných 

pojmov. Aktivita sa skončí po prečítaní všetkých definícií.  

 

Pomôcky: 

 

Tabuľa, krieda, papier veľkosti A5 na prípravu mriežky, vrecúško s pripravenými 

kartičkami veľkosti 8 x 4 cm, jedna strana kartičky obsahuje pojem a opačná jeho definíciu. 

 

Usporiadanie triedy: Bežné usporiadanie bez špeciálnych úprav.  

 

Využitie: 

 

 • Zopakovanie pojmov preberanej témy.  

• Zistenie, ktoré pojmy žiaci už ovládajú pred začatím preberania novej témy.  

• Poskytnutie spätnej väzby pre žiakov a učiteľa.  

• Ideálny záver hodiny, na ktorej sa žiaci učili množstvo nových pojmov.  

 

Predmety: Aktivita využiteľná v ktoromkoľvek predmete.  

 

Rozvíjané zručnosti:  
• Aktivizácia myslenia všetkých žiakov.  

• Precvičenie artikulácie pojmov a definícií.  

• Overenie chápania a zapamätania kľúčových pojmov.  

• Aktívne počúvanie.  

 

 

3 Aktivita Rýchly v ťahu 



 

 Postup práca učiteľa:  
 

 Učiteľ si pripraví súbor piatich otázok, ktoré napíše na toľko súborov papierových kartičiek 

určitej farby, koľko päťčlenných skupín žiakov v triede vytvorí. Každá papierová kartička obsahuje 

jednu otázku. Každá skupina žiakov má tak rovnaké otázky uvedené na kartičkách farby príslušnej 

skupiny. Prvé dve otázky môžu byť trochu ľahšie, aby aktivita začala prebiehať v predpokladanom 

tempe. Ďalšie tri otázky musia byť formulované tak, aby nebola možná odpoveď „áno“ alebo „nie“, 

ale zrozumiteľné vysvetlenie. Skupiny žiakov sedia za svojimi stolmi umiestnenými približne 

v rovnakej vzdialenosti od stola, na ktorom sú prichystané súbory kartičiek jednotlivých skupín. 

Každý súbor otázok bude položený tak, aby na vrchnej strane kartičky bolo poradové číslo (1. – 5.) 

a na spodnej strane (ktorú žiaci nevidia) znenie otázky.  

 

Začiatok aktivity:  
 

 Na pokyn učiteľa „štart“ žiak, „bežec“, z každej skupiny ide k stolu, vezme si kartičku č. 1 

zo svojho súboru kartičiek a vráti sa späť k svojej skupine. Iný člen skupiny prečíta otázku a všetci 

členovia na ňu hľadajú odpoveď. „Zapisovač“ z každej skupiny hneď začne písať stručnú 

a zrozumiteľnú odpoveď na pripravený papier odpovedí svojej skupiny. Po napísaní odpovede iný 

bežec skupiny prinesie kartičku s otázkou a papier s odpoveďou učiteľovi, ktorý čaká na mieste, 

ktoré je rovnako vzdialené od každej skupiny. Je veľmi dôležité upozorniť žiakov na to, aby bežec 

vystihol čas, keď pri učiteľovi nie je iný bežec s otázkou a odpoveďou, čím sa vyhne čakaniu na 

učiteľa, čo je zároveň aj pravidlo tejto aktivity. Bežec s učiteľom nehovorí, len mu predloží kartičku 

s otázkou a papier s odpoveďou, ktoré učiteľ skontroluje. V prípade, že otázka je zodpovedaná 

správne, úplne a výstižne, učiteľ súhlasným pokývaním hlavy dá bežcovi pokyn, že môže danú 

otázku vrátiť na stôl vedľa súboru nezodpovedaných otázok svojej skupiny a papier s odpoveďou 

vráti naspäť do svojej skupiny. Vzápätí ďalší bežec zo skupiny ide k stolu po ďalšiu kartičku 

s otázkou v poradí. Ak učiteľ odpoveď neodsúhlasí, bežec sa musí vrátiť späť do svojej skupiny, 

ktorá odpoveď prepracúva, až kým nie je správna a výstižná a prijatá učiteľom.  

 Aktivita pokračuje dovtedy, kým všetky skupiny nezodpovedajú všetky otázky. Víťazí tá 

skupina, ktorá prvá zodpovie všetky otázky. Táto aktivita je veľmi dynamická, vyžaduje si 

zvládnutie potrebnej organizácie práce skupiny vo vzťahu k ostatným skupinám, rovnako 

organizáciu práce v rámci skupiny. V rámci skupiny je potrebné dohliadnuť na to, aby sa 

v jednotlivých činnostiach bežca a zapisovača vystriedali všetci členovia, odporúča sa zmeniť 

činnosť člena skupiny pri každej otázke. Tieto požiadavky na prípravu aktivity kladú na učiteľov 

vysoké nároky. Materiál na aktivitu je na zvážení učiteľa. V prípade, že pripravené otázky súvisia 

s obsahom, ktorý by mali žiaci ovládať, nie je potrebné žiakom pripraviť žiadny zdroj na 

vyhľadávanie informácií. V prípade, že otázky súvisia s učebným obsahom, ktorý je žiakom 

neznámy, skupiny môžu použiť všetok dostupný materiál, aby zodpovedali otázky na kartičkách. 

Skupinám trvá dlhší čas nájsť a využiť dostupný materiál, ak nepoznajú odpoveď alebo časti 

odpovede. V takejto situácii môže byť v skupine pridelená činnosť vyhľadávania informácií tretej 

pozícii, tzv. vyhľadávačovi (popri pozíciách bežec a zapisovač). Zdroj informačného materiálu 

(používané učebnice, knihy zo školskej knižnice a pod.) na zodpovedanie otázok by mal byť 

dostupný v dostatočnom množstve pre každú skupinu.  

 

Pomôcky: 

 

 Tvrdý papier rôznych farieb, nožnice, učebnice, knihy, encyklopédie a pod.  

 

Usporiadanie triedy:  
 

 Stoly na prácu skupín usporiadané v rovnakej vzdialenosti od stola s kartičkami otázok, stôl 



so zdrojom informácií umiestnený pri každej skupine. Stôl učiteľa je umiestnený tak, aby sa žiaci 

mohli bez problémov pohybovať. 

 

Využitie:  
 

• Zopakovanie základného učiva preberanej témy.  

• Podpora učenia sa novej témy v skupine.  

• Poskytnutie spätnej väzby pre žiakov a učiteľa. 

• Precvičovanie a opakovanie pred testom a pod. 

 

Predmety: aktivita využiteľná v ktoromkoľvek predmete.  

 

Rozvíjané zručnosti:  
 

• Rozvoj zručností na tímovú prácu.  

• Podpora kinestetických (pohybových) dispozícií v procese učenia sa.  

• Rozvoj zručností na vyhľadávanie informácií z rôznych zdrojov. 

 • Rozvíjanie zručností na prácu s textom a pod.  

 

 

4 Aktivita Veľvyslanci  
 

Postup:  
 

 Aktivita prebieha v triede a v laboratóriu alebo v susednej miestnosti. Aktivita sa začína 

v triede, kde učiteľ rozdelí žiakov na štvorčlenné skupiny a oboznámi ich s celým priebehom 

aktivity. Potom vyberie žiaka (alebo žiakov), ktorý bude pracovať v laboratóriu ako vedec. Žiak – 

vedec dostane informácie s potrebným písomným materiálom k svojej role a odíde z triedy do 

laboratória. Paralelne s touto časťou aktivity, ktorá prebieha mimo triedy, učiteľ pracuje v triede 

s ostatnými členmi skupín. Prednáša im o teoretických aspektoch procesu kvasenia a žiaci si počas 

nej robia poznámky. Tieto paralelne prebiehajúce časti trvajú približne 25 minút a podmienkou je, 

aby skončili v rovnakom čase. Veľvyslanci sa vracajú do svojich skupín a rozprávajú o tom, čo 

zažili mimo triedy. V každej skupine budú ďalší členovia skupiny informovať svojho veľvyslanca 

o tom, čo sa dozvedeli z učiteľovej prednášky. Úlohou všetkých skupín je, aby urobili prienik 

všetkých informácií, ktoré počas predošlej časti získali, vo forme napísanej spoločnej správy, ktorá 

bude obsahovať kompletnú informáciu o všetkých aspektoch procesu, o ktorom počuli a videli jeho 

priebeh. Môžu využiť aj svoje predchádzajúce skúsenosti a poznatky, aby prezentovali svoje 

chápanie uvedeného procesu kvasenia a jeho význam v prírode a pre človeka, resp. čohokoľvek 

iného. Hovorcovia jednotlivých skupín napísané správy postupne prezentujú.  

 

Alternatívy skupinového výstupu: 

  

• Každý žiak napíše referát o celom procese.  

• Žiaci budú písať neohlásený test na ďalšej hodine.  

• Učiteľ položí niekoľko otázok žiakom v skupine.  

• Výstup aktivity môže byť preverený inou aktivitou nazývanou „Reflektor“.  

 

Pomôcky: 

 

Demonštrovaný experiment, papier a písacie potreby, tabuľa.  

 

Usporiadanie triedy:  



Stoly sú usporiadané v dostatočnej vzdialenosti od seba, aby sa skupiny pri práci nevyrušovali. 

 

Využitie: 

 

• Rozvoj nezávislého učenia sa tímovej práce ako základ budovania občianskych zručností.  

• Rozvoj procesu prehĺbenia vedomostí, memorovania a artikulácie, ktoré sú základnými kameňmi 

v procese učenia sa.  

• Rozvoj osobnej a skupinovej zodpovednosti za splnenie úlohy.  

• Učiteľ nahrádza svoju úlohu aktívneho facilitátora úlohou „kontrolóra kvality“ 

 

Predmety: 

 

• V prírodovedných predmetoch na demonštráciu postupu experimentu (napríklad experimentu, 

ktorý nemôže realizovať každý žiak). 

• V dejepise, kde miestom študijnej návštevy veľvyslancov môže byť napríklad múzeum.  

• V geografii, kde môžu byť demonštrované techniky práce v teréne.  

• V jazykoch, kde namiesto demonštrácie experimentu môže byť vysvetlenie štruktúry eseje. 

• V matematike môžu byť takouto aktivitou vysvetlené konvencie a postupy.  

 

Získané zručnosti: 

 

• Aktivita prispieva k rozvoju zodpovedného správania sa jednotlivcov a celej skupiny, čo tvorí 

rámcový predpoklad občianskych kompetencií.  

• Žiaci musia byť sústredení, schopní počúvať pozorne, pamätať si a komunikovať.  

• Umožňuje žiakom zažiť pocit nezávislosti a sebavedomia.  

• Žiaci si viac uvedomujú, čo zažili, keď svoju skúsenosť musia preukázať v procese učenia sa 

iných ľudí, čo prispieva k rozvoju ich zodpovednosti.  

• Žiaci sa učia robiť si poznámky, ktoré ďalej využívajú.  

5 Aktivita Na ceste 

 

Postup: 

 

 Študenti pracujú v dvoj- až štvorčlenných skupinách. Každá skupina dostane fixku určitej 

farby, s ktorou bude pracovať. Pred odštartovaním aktivity sa každá skupina zhromaždí pred 

jedným plagátom (papierom) pripevneným na stenu s napísaným súborom otázok. Po odštartovaní 

aktivity bude úlohou každej skupiny písomne odpovedať na jednotlivé otázky pomocou slovných 

odpovedí, schém, obrázkov a pod. v určitom časovom limite podľa dohodnutých pravidiel. 

 

Pravidlá:  

 

1. maximálne 5 minút na zodpovedanie všetkých otázok na každom plagáte, 

2. maximálne jedna skupina pri každom plagáte v určitom čase. 

 Odpovedanie na otázky z jedného plagátu môže trvať o niečo viac ako 5 minút, napriek 

tomu, po uplynutí časového limitu, učiteľ vyzve skupiny, aby sa presunuli k ďalšiemu plagátu. 

Hneď po presune sa členovia skupín sústreďujú na nové otázky, ktoré boli už predtým zodpovedané 

inou skupinou. Čítajú a kontrolujú odpovede predošlej skupiny a v prípade nájdenia chyby ju 

farebnou fixkou svojej skupiny opravia, prípadne odpoveď doplnia. Ak s odpoveďou predošlej 

skupiny súhlasia, na plagáte urobia svoju značku súhlasu. Sledovanie času je odteraz úlohou každej 

skupiny, učiteľ už skupinám necháva voľnosť. Dozerá na to, aby sa členovia v skupine presúvali 

k ďalšiemu plagátu spolu. Aktivita sa končí, keď všetky skupiny zodpovedali otázky na všetkých 

plagátoch. Môžeme to zistiť podľa farieb fixiek na plagátoch. Nie všetky skupiny pracujú rovnakým 

tempom. Aby sme sa vyhli situácii, že niektorá skupina bude čakať za inou skupinou, aby sa dostala 



napríklad k poslednému plagátu, je dobré pripraviť aspoň o tri plagáty viac, ako je počet skupín. Po 

skončení aktivity učiteľ a žiaci plagáty zhromaždia a okomentujú. Žiaci s učiteľom ľahko zistia, 

ktoré skupiny boli úspešné a ktoré nie. Žiaci by si mali uvedomiť aj svoju situáciu – úroveň 

vedomostí (sebahodnotenie a zodpovednosť za svoje vlastné učenie sa).  

 

Pomôcky: Plagátové papiere, farebné fixky.  

 

Usporiadanie triedy: 

Nábytok v  triede usporiadať tak, aby neprekážal voľnému pohybu žiakov v skupinách.  

 

Využitie:  
• Začiatok učebnej témy.  

• Zhrnutie učebnej témy.  

• Spätná väzba pre učiteľa.  

 

Predmety:  
• Aktivita využiteľná v ktoromkoľvek predmete.  

 

Rozvíjané zručnosti:  
Počas aktivity bude žiak trénovať a učiť sa, aby bol schopný:  

• Vyjadriť myšlienku jasne a presne.  

• Zhodnotiť, či má presné vedomosti.  

• Posúdiť a opraviť odpovede a vyjadrenia iných ľudí.  

• Pracovať rýchlo pod časovým stresom.  

• Diskutovať s inými osobami o určitej otázke, ktorá vyžaduje určitú vedomosť.  

• Konfrontácia vedomostí žiakov s ostatnými v skupine.  

 

 

6 Aktivita Zväčšenie  
 

Príprava:  
 

 Učiteľ si musí byť istý, že má k dispozícii vhodný materiál pre študentov, ktorí začínajú 

pracovať s úlohou. Môžu to byť nádoby, poháre, tégliky atď. rôznej veľkosti, ktoré použijeme na 

ilustráciu rôznych organel v bunke, jadre, vakuole, ribozómov, lyzozómov a chromozómov. Ďalej 

šnúry, špagáty rôznej hrúbky na ilustráciu riasiniek a membrán, štítky na vytvorenie rôznych 

pomenovaní.  

 

Postup: 

  

1. Žiaci vytvoria model napríklad črievičky použitím všetkých druhov pripraveného materiálu.  

2. K jednotlivým častiam (organelám) modelu položia kartičky v tvare šípok opisujúcich ich 

funkcie, napr.: a) obsahuje enzýmy na trávenie (štiepenie) b) dôležité pre syntézu bielkovín c) 

obsahujúce zložku dedičnosti d) nevyhnutné na respiráciu e) transport organických látok f) sekrécia 

nadbytku vody  

3. Nakoniec označia kartičkami (štítkami) s názvami jednotlivé časti (organely) modelu bunky. 

 

 Pomôcky:  
 

Predmety plastových obalových materiálov rôznej veľkosti, tvaru a foriem (tégliky, obaly rôznych 

tvarov), tvrdý papier dvoch rôznych farieb, hrubšia šnúra, špagát, fixka.  

 



Predmety a využitie:  
 

• Biológia – zhotovovanie modelov orgánov, sústav, procesov a pod.  

• Chémia – vytváranie vzorcov zlúčenín, zloženie roztokov, zmesí a pod.  

• Fyzika – vytváranie obvodov el. prúdu a pod.  

• Geografia – planetárny systém, modely rôznych druhov krajín a pod.  

• Cudzie jazyky – triedenie slovnej zásoby, gramatických druhov a javov.  

• Literatúra – vizuálne vyjadrovanie deja a pod. 

• Dejepis – vizualizácia historických udalostí a pod.  

 

Rozvíjané zručnosti: 

  

• Stimulovať študentov s konkrétnou kognitívnou a vizuálnou tendenciou.  

• Študentov, ktorí majú ťažkosti pracovať abstraktne, táto metóda podporuje.  

• Veľkosť, zväčšený model priamo ovplyvňuje a uľahčuje zapamätanie vecí. 

 • Žiaci s kinestetickou dominanciou sú tiež stimulovaní rovnako ako hanbliví žiaci.  

• Počas aktivity je stimulovaná komunikácia, spolupráca.  

 

 

7 Aktivita Reflektor  
 

Postup:  

 

 Žiak – dobrovoľník príde dopredu triedy na tzv.„miesto reflektora“, odkiaľ ho vidia ostatní 

žiaci v triede. Takisto môže sedieť v „kresle celebrity“ alebo mať okolo krku šál, ktorý znázorňuje 

„šál experta“. Učiteľ položí „expertovi“ postupne 10 otázok, ktoré si žiaci v triede zapíšu do svojich 

poznámok. „Expert“ zodpovie otázku a žiaci si zaznačia do poznámok, či je odpoveď správna, 

alebo nie, prípadne si poznačia, že to nevedia posúdiť. Ak si žiak myslí, že odpoveď je správna, 

pridelí odpovedi známku. Celý proces sa opakuje, kým nie je zodpovedaných všetkých 10 otázok. 

„Expertovi“ celá trieda zatlieska a potom si sadne späť na miesto v skupine. Na záver aktivity učiteľ 

ešte raz zopakuje všetky otázky a odpovede s celou triedou, aby zistil, koľkí z triedy mali správne 

odpovede. Postup je taký, že žiak so správnou odpoveďou zdvihne zelenú kartičku, červenú 

kartičku v prípade nesprávnej odpovede a žltú kartičku v prípade, ak má pochybnosti, či odpoveď je 

správna, alebo nie.  

 

Pomôcky:  
 

Kreslo, súbory zelených, červených a  žltých kartičiek podľa  počtu žiakov triedy, predmety na 

označenie žiaka – experta.  

 

Usporiadanie triedy:  
 

Stoly a stoličky usporiadané do tvaru U, stolička vpredu a oproti.  

 

Využitie:  
 

• Je to dobrá metóda na testovanie študentov bez pocitu nepríjemnej atmosféry skúšania 

a nevyžaduje si domácu prípravu učiteľa.  

• Je to takisto test, ktorý môže byť použitý na zábavu, napr. v špecifických situáciách (koniec roka, 

predvianočná nálada a pod.).  

• Aktivita okamžite ukáže, kto čo vie. Poskytuje spätnú väzbu žiakovi aj učiteľovi.  

• Poskytuje priestor na preukázanie vedomostí v  príjemnejšej situácii a príjemnejším spôsobom. 



 

Predmety: Aktivita využiteľná v ktoromkoľvek predmete.  

 

Rozvíjané zručnosti:  
 

• Komunikačné a prezentačné zručnosti.  

• Aktívne počúvanie, analýza a hodnotenie.  

• Sebakontrola a rešpektovanie dohodnutých pravidiel  

 

 

8 Aktivita Hra na skrývačku  

 

Postup: Trieda je rozdelená na 4-členné skupiny, celkový počet skupín by mal byť párny. Skupiny 

pracujú spolu takým spôsobom, že prvá skupina pripraví 10 kartičiek pre druhú skupinu (tretia pre 

štvrtú, piata pre šiestu). Kartičky sú pripravené tak, že na jednej strane je otázka, na druhej odpoveď 

na ňu (napr. otázka: Čo je enzým? Odpoveď: Enzým je...). Po príprave kartičiek učiteľ skombinuje 

dvojice skupín. Každá skupina by mala odhadnúť a povedať učiteľovi, koľko času bude potrebovať 

na zodpovedanie všetkých otázok správnym spôsobom, pričom odpovede bude zapisovať učiteľ. 

Žiak v skupine prečíta otázku na jednej z kartičiek a skupina sa dohodne, ako bude znieť správna 

odpoveď. Potom obrátia kartičku a presvedčia sa, či bola ich odpoveď správna. Ak je odpoveď 

správna, kartičku odložia nabok s odpoveďou navrchu a ďalší žiak pokračuje s ďalšou otázkou. Ak 

odpoveď nie je správna, kartičku položia s otázkou navrchu a nesmú ju zodpovedať skôr, ako sa 

pokúsili zodpovedať všetky ďalšie otázky. Keď skupina skončí so všetkými odpoveďami na 

kartičkách, čas sa zaznamená a porovná s odhadnutým časom na začiatku. Nakoniec sa učiteľ opýta, 

ako dlho bude skupine trvať opačný proces, t. j. obrátiť všetky kartičky s odpoveďami navrchu. 

 

Pomôcky: Súbory kartičiek, písacie potreby.  

 

Usporiadanie triedy: Pospájané stoly na prácu skupín s dostatočným priestorom medzi nimi. 

 

Využitie: 

 

• Je to prirodzený a zábavný spôsob, ako sa naučiť napríklad komplikovanú definíciu.  

• Túto technika môžu žiaci použiť úspešne v mnohých procesoch učenia sa a v rámci prípravy na 

skúšku.  

• Aktivita motivuje na učenie sa faktickej vedomosti.  

 

Predmety: Aktivita využiteľná v každom predmete.  

 

Rozvíjané zručnosti: 

 

• Stimulácia porozumenia oproti pasívnemu čítaniu prostredníctvom viacerých zmyslov.  

• Aktívne počúvanie.  

• Artikulácia, písomné a ústne vyjadrovanie.  

• Podpora tímovej práce.  

 

 

9 Aktivita Filtrácia  
 

Postup:  
 

 Žiaci pracujú s textom jednotlivo alebo v dvojiciach. Ich úlohou je prečítať text a nájsť 5 



kľúčových slov. Na tabuli je nakreslený veľký lievik s kadičkou pod ním. Prvá dvojica, ktorá 

ukončila prácu, ide k tabuli a slová napíše do lievika. Podobne urobia aj ostatné dvojice s tým 

rozdielom, že napíšu len slová, ktoré ešte v lieviku nie sú napísané. Po napísaní kľúčových slov 

nasleduje v triede diskusia o tom, ktoré slová prejdú z lievika do kadičky. Je dobré, keď učiteľ 

žiakov usmerní tak, že konkretizuje počet slov, ktoré prejdú do kadičky. S týmito slovami budú 

žiaci ďalej pracovať. Úlohou žiakov bude vytvoriť vety, v ktorých použijú zvolené slová 

a myšlienky viet budú súvisieť s obsahom prečítaného textu. Vytvorenú vetu žiak nahlas prečíta 

a po odsúhlasení ostatnými žiakmi ju napíše na tabuľu. Slovo použité vo vete učiteľ na tabuli 

prečiarkne. Aktivita sa končí vtedy, keď sú vytvorené vety na všetky slová.  

 

Pomôcky: Tabuľa, poznámkový zošit, písacie potreby.  

 

Usporiadanie triedy: Bežné.  

 

Využitie:  
 

• Vyhľadávanie nových pojmov.  

• Vyhľadávanie slov, výrazov podľa určitých kritérií.  

• Premena textu v podobe rozprávania do chronologickej osnovy.  

• Redukcia dialógu do kľúčových slov ako pomôcka na memorovanie dialógu v rámci prípravy na 

divadelnú úlohu.  

• Pochopenie textu na základe kľúčových slov.  

 

Predmety: Aktivita využiteľná v ktoromkoľvek predmete. 

  

Rozvíjané zručnosti: 

  

• Analýza textu.  

• Výber hlavných myšlienok, kľúčových slov, pojmov.  

• Redukcia textu do stručných bodov oddelením podstatných informácií od vedľajších.  

• Stručné, jasné a zrozumiteľné vyjadrovanie. 

 • Podpora nezávislého učenia sa. 

 

 

10 Aktivita Tiché vety  

 

Postup:  
 

 Žiaci pracujú v štvorčlenných skupinách. Každá skupina dostane štyri obálky, jednu obálku 

pre každého člena. Každá obálka obsahuje malé kartičky so slovami alebo skupinami slov, ktorých 

poskladaním nevznikne žiadna zmysluplná veta. Úlohou žiaka je vytvoriť zmysluplné vety, pričom 

musí dodržiavať vopred vysvetlené pravidlá. Počas aktivity nie je dovolené rozprávať ani dávať 

signály alebo znamenia inému členovi v skupine. Dovolené je len podať jednu kartičku inému 

členovi v skupine, ktorý ju nesmie odmietnuť. Počas celej aktivity musí každý člen zostať na 

svojom mieste. Aktivitu začína ľubovoľný člen skupiny podaním kartičky ďalšiemu členovi 

v skupine, ktorý si ju prevezme a podáva ďalšiemu. Aktivita pokračuje takýmto spôsobom. Keď sa 

niektorému členovi podarí z kartičiek zostaviť vetu, stáva sa víťazom. Odporúča sa kontrola vety 

učiteľom. Ak je veta zložená správne, víťaz zloží kartičky pred seba a aktivita sa preňho končí. Ak 

veta nie je zložená správne, v aktivite pokračuje. Pravidlo nerozprávania a nevysielania signálov 

platí stále pre členov pokračujúcich v aktivite, ako aj pre (už nehrajúceho) víťaza až do úplného 

ukončenia aktivity. Ostatní členovia pokračujú v aktivite dovtedy, kým aj oni z kartičiek nezostavia 

zmysluplné vety. Vtedy nastáva chvíľa, keď všetci členovia skupiny rozložia na stôl svoje kartičky 



so zloženými vetami.  

Poznámka: Odporúča sa pripraviť na kartičky vety, ktorých slová bude možné použiť len 

v navrhnutej vete.  

 

Pomôcky: Pripravené súbory kartičiek.  

 

Usporiadanie triedy: Stoly spojené na skupinovú prácu.  

 

Využitie:  
 

• Učenie sa alebo precvičovanie definícií.  

• Tvorenie viet, aplikácia gramatických javov v jazykoch.  

• Neformálne hodnotenie žiakov.  

 

Predmety: Prírodovedné predmety, jazyky.  

 

Rozvíjané zručnosti:  
• Pozorovanie, predstavivosť a tvorivosť.  

• Podpora kooperácie v skupinovej práci.  

• Sebadisciplína, rešpektovanie dohodnutých pravidiel.  

• Interpersonálna a priestorová inteligencia.  

• Vizuálny spôsob učenia sa.  

• Konkrétny a sekvenčný učebný štýl 

 

 

11 Aktivita Chrbtami k sebe  

 

Postup:  
 Žiaci sedia chrbtami k  sebe tak blízko, ako im to stoličky dovolia. Žiak A  dostane do rúk 

predmet, napr. ulitu slimáka, a opisuje ho žiakovi B. Ten predmet nevidí, ale podľa opisu ho kreslí 

na papier. Žiakom je povolená len ústna komunikácia. Žiak B môže klásť otázky žiakovi A, ktorý 

mu má pomôcť ich presným a správnym zodpovedaním. Keď čas uplynie, originál sa porovná 

s kópiou, ktorú urobil žiak B. Žiaci si vymenia úlohy, ale už s iným predmetom. Ostatní žiaci 

v triede do činnosti nezasahujú, nemôžu dvojicu ovplyvňovať.  

 

Pomôcky: Dve stoličky, predmety na opisovanie, papier, potreby na kreslenie.  

 

Usporiadanie triedy: Stoly žiakov sú uložené v tvare písmena U, uprostred sú dve stoličky. 

 

Využitie: 

  

• Na akomkoľvek vizuálnom materiáli, ako napr. fotografie, grafy, diagramy, nákresy, obrázky, 

schémy.  

 

Predmety: Geografia, geometria, prírodovedné predmety, jazyky, technická výchova.  

 

Rozvíjané zručnosti:  
 

• Presné vyjadrovanie sa.  

• Aktívne počúvanie.  

• Empatia a spolupráca.  

• Vizuálny spôsob učenia sa.  



• Interpersonálna inteligencia.  

 

 

12 Aktivita Konverzia  
 

Postup:  

 Žiaci pracujú v troj- alebo štvorčlenných skupinách. Každá skupina dostane od učiteľa 

informačný materiál. Úlohou skupín bude zmeniť ich materiál na inú formu – spôsob informácie. 

Informačným materiálom môže byť text, schéma, diagram, graf, obrázok, tabuľka. Keď žiaci 

zmenia napr. obrázok na text, odovzdajú ho ďalšej skupine, ktorej úlohou bude zmeniť ho na 

obrázok. Vytvorený obrázok sa porovná s originálom. Toto pravdepodobne otvorí ďalšiu diskusiu 

medzi žiakmi a učiteľom. Alternatívou skupinovej práce je práca jednotlivcov. Aktivita je 

najúspešnejšia vtedy, keď sa uplatňuje počas niekoľkých hodín.  

 

Pomôcky: Informačné materiály, poznámkový zošit, písacie potreby.  

 

Usporiadanie triedy: Stoly spojené na prácu skupín.  

 

Využitie:  
 

• Zmena textu na mapu mysle, tokového diagramu, tabuľky, kľúčových slov, grafu a pod.  

• Zmena mapy mysle, tokového diagramu, tabuľky, kľúčových slov, grafu a pod. na text.  

 

Predmety: Aktivita využiteľná v ktoromkoľvek predmete.  

 

Rozvíjané zručnosti:  
• Porozumenie rôznych foriem informácií ako podmienka pre zvládnutie aktivity.  

• Porozumenie rôznych učebných štýlov. • Porozumenie rôznych typov inteligencií.  

13 Aktivita Výroky  
 

Postup:  
 Na začiatku je potrebné pripraviť si kartičky s textami rôznych myšlienok, výrokov, prísloví 

súvisiacich s témou, ktorej sa budete venovať. Žiaci sedia na stoličkách usporiadaných do tvaru 

písmena U. Kartičky sú položené textom nadol na stole umiestnenom uprostred usporiadaných 

stoličiek. Každý účastník si vezme zo stola ľubovoľnú kartičku, vráti sa na svoje miesto, prečíta si 

text a porozmýšľa o tom, ako sa dá využiť myšlienka alebo odkaz textu. Nasleduje samotné jadro 

aktivity, keď v ľubovoľnom poradí, individuálne, jeden po druhom začnú žiaci čítať svoj text 

a zároveň sa pokúsia vysvetliť, ako chápu myšlienku ukrytú v tomto texte. Počas analýz 

jednotlivých myšlienok môže ktorýkoľvek iný žiak počas diskusie doplniť svoje chápanie 

myšlienky, prípadne svoju skúsenosť.  

 

Pomôcky: Pripravené kartičky s výrokmi.  

 

Usporiadanie triedy: Stoličky v kruhu alebo v tvare U.  

 

Využitie: Na začiatku práce s novou skupinou s cieľom navzájom sa spoznať.  

 

Predmety: Aktivita využiteľná v ktoromkoľvek predmete.  

 

Rozvíjané zručnosti:  
 

• Komunikácia, argumentácia.  



• Aktívne počúvanie.  

• Tolerancia voči názorom iných.  

 

Príklady výrokov, myšlienok – texty jednotlivých kartičiek  

 

Oblasť edukácie  
 

Kartička č. 1: Edukácia nie je napĺňanie vedra, ale zapálenie ohňa. (W. B. Yates)  

Kartička č. 2: Jednou zo skúšok správnosti edukačného postupu je šťastie dieťaťa. (M. Montessori) 

Kartička č. 3: Najväčším umením učiteľa je vzbudiť radosť v tvorivosti a vedomostiach. (A. 

Einstein)  

Kartička č. 4: Dôležitou vecou je neprestať klásť otázky. (A. Einstein)  

Kartička č. 5: Zvedavosť je jednou z najstálejších a najistejších čŕt aktívnej mysle. (Samuel 

Johnson)  

Kartička č. 6: Skutočná objavná cesta spočíva nie v hľadaní nových krajín, ale v pozeraní sa 

novými očami. (Marcel Proust)  

Kartička č. 7: Deti neboli nikdy dobré v počúvaní dospelých, ale nikdy nezlyhali v ich imitácii. 

(James Baldwin)  

Kartička č. 8: Nemusíte byť zodpovední za svoje dedičstvo, ale ste zodpovední za svoju budúcnosť. 

(anonymný)  

Kartička č. 9: Encyklopédia je systém na zachytávanie prachu v abecednom poradí. (M. Barfield) 

Kartička č. 10: Vyučovanie je učenie sa dvakrát. (Joseph Joubert)  

Kartička č. 11: Učením sa vyučuješ, vyučovaním sa učíš.  

Kartička č. 12: Deti, s ktorými sa zaobchádza, ako keby boli nevychovateľné, sa rozhodne stanú 

nevychovateľnými. (Kenneth Clark)  

Kartička č. 13: Vzdelanie je to, čo zostane, ak sme zabudli to, čo sme sa učili v škole. (A. Einstein) 

Kartička č. 14: Len vzdelaní sú slobodní. (Epictetus)  

Kartička č. 15: Dobré vyučovanie je jedna štvrtina prípravy a tri štvrtiny divadlo. (Gail Godwin) 

Kartička č. 16: Vzdelanie nie je problém. Vzdelanie je príležitosť. (Lyndon B. Johnson)  

Kartička č. 17: Učte mladých ľudí ako myslieť, a nie čo si myslieť. (S. Sugarman)  

Kartička č. 18: Bez odchýlky progres nie je možný. (Frank Zappa)  

Kartička č. 19: Deti nerobia to, čo sa učia, učia sa to, čo robia. (John Dewey)   

 

 

 

14 Aktivita „Nabi“ učiteľa  
 

Postup: 

 Učiteľ oznámi žiakom, že budú robiť v laboratóriu experiment podľa návodu, ktorý práve 

dostali. Ich úlohou je najprv si ho pozorne prečítať a pouvažovať, ako by ho realizovali. V texte sa 

nachádzajú chyby rôzneho druhu. Úlohou žiakov, ktorí v tejto fáze pracujú jednotlivo, je nájsť a 

identifikovať chyby v texte postupu. Asi po desiatich minútach sa práca jednotlivcov končí a žiaci 

začnú pracovať v dvojiciach. Porovnávajú si svoje zistenia a identifikované chyby spoločne napíšu 

do zoznamu. Učiteľ prechádza okolo dvojíc a pýta sa na identifikované chyby. Nasleduje diskusia o 

korekciách identifikovaných chýb, ktoré učiteľ píše na tabuľu.  

 

Pomôcky: Tabuľa, poznámkové zošity, písacie potreby.  

 

Usporiadanie triedy: Bežné na prácu vo dvojiciach.  

 

Využitie:  
 



• Počúvanie alebo čítanie textu obsahujúceho chyby gramatických javov.  

• Počúvanie alebo čítanie textu obsahujúceho nesprávne slová, pojmy. 

• Realizácia experimentu bez rešpektovania bezpečných predpisov.  

• Demonštrácia procesu, komplikovaného nákresu alebo výpočtu, ktoré obsahujú chyby, nesprávne 

kroky apod.  

 

Predmety:  
 

• jazyky 

• prírodovedné predmety  

• humanitné predmety  

• technické predmety  

 

Rozvíjané zručnosti:  

 

• Pozornosť.  

• Analytické myslenie.  

• Kritické myslenie.  

• Argumentácia, kultúra komunikácie. 
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