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Úvod 

Krúžková činnosť vytvára veľmi dobrú platformu pre tímovú prácu žiakov, ktorá uznávať rozvoj 
kompetencií získaných aj prostredníctvom neformálneho a informálneho vzdelávania. Práca v 
krúžkoch a tímoch podporuje rozvíjanie a kultivovanie tak často skloňovaný kompetencií (spôsobilostí) 
žiakov. 

Metodika stáže Krúžková činnosť ponúka pestrejšiu paletu námetov pre „hravejší“ spôsob 
získavania a spracúvania informácií- predovšetkým z oblasti historického poznávania.  Podporný 
vzdelávací materiál je adresovaný v prvom rade študentom v učiteľskom študijnom programe „história 
v kombinácii“ a cvičným učiteľom základných a stredných škôl. Stáž, ako organizačná forma prípravy 
študentov Pedagogickej fakulty UK v Bratislave je ďalším prostriedkom  skvalitňovania prípravy 
budúcich učiteľov na pedagogickú prax. V súčinnosti s realizáciou  povinných pedagogických praxí 1, 2, 
3 a štúdiom odborovej didaktiky, rozvíja ďalšiu dimenziu  kultivovania učiteľských kompetencií.    
Tematicky vymedzená stáž ponúka študentom bakalárskeho  stupňa štúdia možnosť poznávať  v 
školskom prostredí  aj procedurálnu stránku  tímovej práce, ako aj vnútornú aj vonkajšiu motiváciu pre 
rôznorodé činnosti. 

 
Obr. 1  Študenti PdF UK v Bratislave na seminári k základom modernej didaktiky dejepisu – pri tímovej práci. 
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1  Ciele a charakteristika stáže 

Hlavným cieľom stáže Dejepisná olympiáda je podporiť profesijný rozvoj budúcich pedagógov za 
asistencie cvičného učiteľa.  Pri vymedzovaní cieľov stáže (a ďalších stáží v ponuke študijných 
programov), sa hlavný dôraz kladie na zlepšenie výsledkov vzdelávania v oblasti základnej gramotnosti 
absolventov učiteľského štúdia pre potreby realizácie aktuálnych kurikulárnych zmien vzdelávacích 
programov. 

 

  Kurikulárne zmeny s dôrazom na: 

Prispôsobenie obsahu a foriem 
vzdelávania potrebám 21. 
storočia 

Presun ťažiska z odovzdávania 
vedomostí na rozvoj 
komplexných spôsobilostí žiaka 

Podporu rozvoja potenciálu 
každého žiaka 
 

 
Forma stáže tenduje pružnejšiu organizáciu vzdelávania, diverzifikáciu vzdelávacích foriem a 

stratégií, diverzitu učebného fondu a presah formálneho a neformálneho vzdelávania.  
Súčasťou metodiky stáže je Informačný list predmetu Krúžková činnosť (v prílohe aj na webovej 

stránke Pedagogickej fakulty). Predmet je zaradený do učiteľského študijného programu história 
v kombinácii ako voliteľný predmet v skupine predmetov C.1  

V bakalárskom stupni štúdia je stáž určená pre študentov druhého ročníka učiteľstva histórie  
v kombinácii. Po absolvovaní stáže študent získa nové kompetencie a praktické zručnosti spojené 
s tvorbou a riešením didaktických testových úloh. Zároveň pri realizácii stáže na strednej škole 
nadobudne skúsenosti z tvorby písomných súťažných prác a foriem ich prezentácie. Čiastkové 
kompetencie, ktoré by mal absolvent stáže získať, sú uvedené v tabuľke nižšie. 

Pri plánovaní,  realizácii a reflexii edukačných postupov študent učiteľstva nadobudne čiastkové 
kompetencie a jednotlivé úrovne dosiahnutých kompetencií sú rozpracované v tabuľke hodnotiaceho 
hárku.  

Cieľom tejto tematickej stáže sú aktivity v rámci prípravy, realizácie a hodnotenia „krúžkovej 
činnosti“. Študenti získajú nové kompetencie a praktické zručnosti týkajúce sa práce učiteľa histórie 
spojené s prácou na príprave, realizácii a zhodnotenia krúžkovej činnosti. 

1.1 Konceptuálny dizajn stáže  

Metodika obsahuje základné informácie pre cvičných učiteľov a zapísaných študentov na stáž. 
Informuje o realizácii a podmienkach absolvovania stáže. Obsahuje pokyny na sledovanie 
realizovaných činnosti v cvičnej škole a stanovuje kritériá  na vyhodnocovanie absolvovaných aktivít.  

Primárnou cieľovou skupinou, využívajúcou podporný metodický materiál sú pedagogickí 
zamestnanci cvičných základných a stredných škôl.  

 
1 Informačný list so zapracovaním podmienok pre absolvovanie stáže študentov odboru „učiteľstvo a pedagogické vedy“ 

obsahuje aj  stručnú osnovu predmetu, výsledky vzdelávania a odporúčanú literatúru.   
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Sekundárnou cieľovou skupinou sú zapojení študenti odboru „učiteľstvo a pedagogické vedy“ 
daného študijného programu „história v kombinácii“.  

Cieľovou skupinou stáže sú študenti 2. ročníka v dennej forme bakalárskeho stupňa štúdia 
v učiteľskom študijnom programe „história v kombinácii“.  

Druhou cieľovou skupinou sú cviční učitelia zmluvných škôl.  
Stáž je možné absolvovať v štátnych základných a stredných školách, ktoré sú cvičnými školami 

Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.  
 

Fázy realizácie stáže: 

 Zápis kurzu 
     Študent si stáž  zapisuje ako výberový predmet s kreditovou dotáciou 2 kredity. Po zapísaní 

predmetu na zápisný list študent absolvuje úvodné informačné stretnutie s metodičkou praxe 
(stretnutie môže prebehnúť prezenčne alebo dištančne formou hovoru v MS Teams).  

Každý prihlásený študent absolvuje stáž „Krúžková činnosť“ v plánovanom rozsahu 20 hodín 
v odporúčanom semestri akademického roka. Viacerí prihlásení študenti môžu pracovať aj skupinovo.   

 

 Prípravná fáza realizácie stáže 
Po zápise stáže bude študent následne  pridelený konkrétnemu učiteľovi vybranej cvičnej školy, 

pričom výber školy bude podliehať kritériu zaradenia do siete škôl a školských zariadení Slovenskej 
republiky a zároveň sa bude vychádzať z doterajších dobrých skúseností s danou cvičnou školou a jej 
dostupnosťou pre študentov. Pedagogická fakulta UK požaduje pri výbere cvičných učiteľov najmenej 
5 ročnú prax v odbore. 

 

 Komunikácia 
Komunikácia bude prebiehať medzi všetkými zainteresovanými zložkami (cviční učitelia, študenti, 

odborný metodik pre metodiku stáže Katedry histórie).  Konzultované budú všetky činnosti plánované 
pre danú stáž tak, aby stáže prebiehali podľa nastavených kritérií uvedených v Informačnom liste a 
metodike.  

Predstážové stretnutie so študentmi a cvičnými učiteľmi bude zabezpečené podľa plánovaného 
harmonogramu. Priebežná komunikácia bude mať formu verbálnu a písomnú (prezenčné konzultácie, 
konzultácie online, e-mailová korešpondencia). 

 

 Realizácia stáže 
Študent sa skontaktuje s prideleným učiteľom  a spoločne si dohodnú termín realizácie stáže.  
Počas týchto dní študent spoločne s cvičným učiteľom plánuje  aktivity, podmienky  a postupy  

realizácie aktivít, asistuje mu a zároveň aj samostatne participuje na tvorbe edukačných materiálov.   
Stáž sa realizuje spravidla v popoludňajších  hodinách, môže byť realizovaná aj v rámci aktivít 

školského historického krúžku alebo plánovaných konzultácií učiteľa. Táto forma je najčastejšie 
využívaná v príprave žiakov na rôzne typy súťaží a projektovú činnosť.   
 

  Absolvovanie stáže 
Administratívne zhodnotenie výstupov bude zaslané metodikovi od cvičného učiteľa aj študenta vo 

forme vyplnených formulárov, ktoré sa nachádzajú v prílohách.  



9 

 

Cvičný učiteľ potvrdí (signuje) hodnotiaci hárok a na uvedenej škále spokojnosti s výkonom  
študenta vypíše (zakrúžkuje) zodpovedajúci stupeň klasifikácie. 

V rámci sebareflexie študent vypracuje pološtruktúrovanú reflexiu a predloží edukačný materiál, 
ktorý prezentuje tvorivú činnosť študenta.    

V závere semestra sa študent zúčastní reflektívneho seminára  s metodičkou praxe a na   
základe kompletizácie  podkladov bude študentovi udelené hodnotenie.  
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2  Základná charakteristika krúžkovej činnosti 

Stimulácia motivácie je u žiakov vo vzdelávaní dôležitá, a preto ponuka rôznorodých učebných 
pomôcok a postupov  pomáha žiakom zostať i počas náročnejších výučbových jednotiek motivovanými. 
Je potrebné, aby učiteľ vytváral v triede/skupine  pozitívnu klímu, ktorá by podnecovala záujem žiakov 
učiť sa. Tento typ pozitívnej klímy je možné dosiahnuť i pomocou aplikácie didaktických pomôcok. 
 

 Funkcie didaktických pomôcok 

Funkcie pomôcok vo výchovno-vzdelávacom procese/záujmovej činnosti: 
• motivačná – v žiakovi nabáda záujem o preberané učivo/nastolenú tému; 
• informatívna – informuje o vzťahoch, dáva spätnú väzbu; 
• formatívna – práca žiaka s pomôckou; 
• inštrumentálna – práca s didaktickými pomôckami - nástrojmi pre žiaka na získanie  
nových vedomostí a zručností; 
• precvičovacia – upevňuje nadobudnuté vedomosti a zručnosti žiaka; 
• systematizujúca – pomôcky pomáhajú žiakovi systematicky vytvárať isté zaradenie vedomostí; 
• názorná- žiak získava predstavu o učive, pomôcky sú zdrojom a nositeľom  
Informácii; 
• racionálna a ekonomická – proces učenia je pre žiaka, prehľadnejší a rýchlejší; 
• uľahčuje prechod od teórie k praxi – žiak má vďaka pomôcke možnosť podieľať sa na procese 
nielen ako poslucháč, ale môže s pomôckou manipulovať; 
• podporuje samoštúdium – žiak má motiváciu pracovať s pomôckou aj riadeného edukačného 
procesu.2 

 
Pri krúžkovej činnosti (a nielen pri nej) je dôležité odovzdať poznatky (učebnú látku, zaujímavosti 

zo života i vedných disciplín) prostredníctvom činností žiakov a hravých foriem učenia sa. Aj 
pripravovaná kurikulárna reforma výrazne akcentuje rozvoj všeobecných kompetencií. Nie je to nová 
(neznáma) požiadavka edukácie, ale stále akcentovaná, pretože podľa ukazovateľov medzinárodných 
meraní  učebných spôsobilostí našich žiakov je stále neuspokojivá. Pre učiteľov súčasnej školy to nie je 
novinka, no napriek informovanosti nie sú rozmanité kompetencie žiakov dostatočne trénované. 
Krúžková činnosť vytvára výborné podmienky pre rozvoj tohto aspektu edukácie. 

Vhodným podkladovým materiálom sú odporúčania  I. Tureka3  alebo  predmetové kompetencie 
uvedené v Štátnych vzdelávacích programoch. Aj V. Burian zdôrazňuje, že do popredia sa dostávajú 

 
2 BOADU, Gideon: Effective Teaching in History: The Perspectives of History Student-Teachers. In : 

International Journal of Humanities and Social Sciences.,2015, s. 151-152. [citované 18.03.2021]. Dostupné na 
internete: 
https://www.researchgate.net/publication/279537543_Effective_Teaching_in_History_The_Perspectives_of_History_Stude
nt-Teachers 

3 TUREK, Ivan: Kľúčové kompetencie. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2003, 40 s. 

https://www.researchgate.net/publication/279537543_Effective_Teaching_in_History_The_Perspectives_of_History_Student-Teachers
https://www.researchgate.net/publication/279537543_Effective_Teaching_in_History_The_Perspectives_of_History_Student-Teachers
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všeobecné kompetencie ako schopnosť učiť sa, čítanie s porozumením, znalosť cudzích jazykov, 
počítačová gramotnosť a tzv. mäkké zručnosti ako prezentovanie, tímová práca, komunikačné 
zručnosti. K týmto zručnostiam sa ešte pridávajú aj požiadavky na posilnenie kritického myslenia, 
finančnej, mediálnej a spotrebiteľskej gramotnosti.4  

Pestrá didaktika má ambíciu zabezpečiť získavanie zručností (odborných a všeobecných), plnenie 
úloh rôzneho typu, aplikáciu rôznorodých metód, meniť spôsoby práce, viesť žiaka k autonómii 
(vyjadrovať a prezentovať vlastné riešenia), podporovať vzájomnú spoluprácu  a učenie sa navzájom, 
ako aj praktizovať individuálny prístup a podporujúce hodnotenie. 

2.1 Tri funkcie školského vzdelávania a význam tímovej práce 

Odborové didaktiky (vrátane didaktiky dejepisu) apelujú na praktizovanie troch funkcií školského 
vzdelávania. Nemožno venovať prioritnú pozornosť iba transponovaniu základných poznatkov vedných 
disciplín. Nezastupiteľné miesto má aj hodnototvorný proces výučby a učenia sa,5 ako aj emocionálny 
zážitok z poznávania. 

 

Tri funkcie vzdelávania: 

↓ 
noetická 

(poznávacia, kognitívna) 

↓ 

edukačná 

(výchovno-vzdelávacia) 

↓ 

delektorná 

(zábavná, relaxačná) 
Obr. 2 Tri funkcie vzdelávania 

 
Moderná výučba apeluje (okrem individuálneho prístupu k žiakom) aj na kultivovanie ich 

spolupráce  ̶ tímovej práce. Musíme však konštatovať, že v testovaní 15-ročných žiakov z oblasti 
tímového riešenia problémov v roku 2015 slovenskí žiaci skončili na piatom najhoršom mieste. 
Výsledky testovania rozdelili žiakov do štyroch kategórií podľa miery schopnosti riešiť komplexné 
problémy v tíme. Do najvyššej kategórie sa dostalo len 2,6 % testovaných slovenských žiakov (priemer 
krajín OECD je 7,9 %).6 

 Odporúčania pre skvalitnenie tímovej práce  sa týkajú používania takých vzdelávacích metód, 
ktoré podporia vnútornú aj vonkajšiu motiváciu a angažovanosť učiacich sa. Medzi ne patria napr.: 
učenie bádaním, projektové učenie, učenie sa umením a hrou, experimentálne učenie sa, učenie sa 
prácou, učenie sa na stanovištiach7 a pod.. Zároveň netreba zabúdať na používanie digitálnych 
technológií pre osvojenie si digitálnych zručností. 

 
4 BURIAN, Vladimír: Trendy, ktoré možno zatrasú školami. In: Dobrá škola, roč. 7, 2015, č. 3, s. 4-5. 

5 Pozri viac: BOCKOVÁ, Anna: Dejepisné vzdelávanie je hodnototvorný proces. In: Vita historiae dedicata. Bratislava: 
Univerzita Komenského v Bratislave,  2018, s. 236 -246. 

6 Výsledky medzinárodného výskumu 15-ročných žiakov z oblasti tímového riešenia problémov z pohľadu Slovenska.  
[citované 14.12.2020]. Dostupné na internete : https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/pisa/publikacie  

7 SLÁDKOVÁ, K.: Virtuálna cesta Myjavou.. Ukážka diplomovej práce študentky 2. ročníka magisterského štúdia 
učiteľstva, 2021. Materiál k výučbe regionálnych dejín Myjavy s ukážkami aplikácie rozmanitých metód práce je dostupný  na 
internete : https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-historie/dejepis-pre-21-storocie/. 

https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/pisa/publikacie
https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-historie/dejepis-pre-21-storocie/
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2.2 Uplatnenie didaktických hier v krúžkovej činnosti 

Hra nie je neznámy pojem ani v školskom prostredí, kde sa však k prvku zábavy a súťaženia pridáva 
aj prvok plánovitej výchovy či vzdelávania. Preto hovoríme o didaktickej hre; tá sa definuje ako analógia 
spontánnej činnosti, ktorá sleduje didaktické ciele (nemusia byť pre študentov vždy zrejmé) a má svoje 
pravidlá, vyžaduje priebežné riadenie i záverečné vyhodnotenie. Na rozdiel od bežnej hry  sa didaktická 
hra posúva v kritériách náročnosti na vyššiu, systémovo rozpracovanejšiu úroveň s edukačným 
zámerom. Je metódou rozvíjajúcou kognitívne poznanie, tvorivosť, logické a analogické myslenie, 
porovnávacie, rozhodovacie a komunikačné schopnosti, ako aj sociálne vzťahy, empatiu. Súbežne 
rozvíja aj schopnosť dešifrovať skryté dáta, symboly a pod. Jej základnou charakteristikou sú jasné 
pravidlá (inak môže pôsobiť demotivujúco, deštrukčne), primeraná dĺžka, primeranosť veku a 
schopnostiam hráčov.8 

  Typológia didaktických hier 

Didaktické hry a ich typológia z hľadiska: 

▪ pomôcok – stolové, kartičkové, kartové, demonštračné, počítačové hry, atď. 

▪ typu aktivity – napr. strategické hry, logické hry, slovné hry, atď. 

▪ množstva a zoskupenia hráčov  – napr. individuálne, párové, skupinové, tímové, atď. 

▪ časovej náročnosti – minútové, hodinové, atď. 

 

 Výber odporúčaných didaktických hier/herných metód 

Ponuka didaktických hier a herných aktivít: 

situačné hry; krížovky; hlavolamy; hádanky; Y graf; Insert; počítačové hry; skladačky; konštrukčné 
modely; hry s historickými prameňmi a literatúrou; práca na stanoviskách; písanie komentárov; 
koláž; myšlienkové mapy; pyramída priorít; demonštrovanie; portfólio (taška s dokumentmi); práca 
s pojmami; záhadný kufrík (objekty, – príbehy, spomienky); Philips 66; hľadanie analógií 
(personálnych, bezprostredných, symbolických); kvízy; hra na dokazovanie a objavovanie 
(heuristická metóda); rozhodovacie hry; problémové úlohy; hľadanie pokladov; hra na cvičenie 
sociálnych a manažérskych zručností; hry v praxi (v nahrávacom štúdiu“, minúta k téme); určovanie 
obrázkov; puzzle; priraďovanie objektov (pexeso); pantomimické príbehy; myslím si vec; tlmočník; 
komentár k videu;; postreh zmeny; konferencia; ping-pong (veta a k nej otázka); „reťazenie“ (otázka 
– odpoveď- otázka - odpoveď); labyrint; vandrovka; hra so značkami na mape; voľné miesto pre 
udalosti; nájdi chyby; skryté slová, objekty; dešifruj symboly; obálka plná popletených viet; 
poznávame krajinu; 4 X 4 (otázok) - Bingo; Pyramída - 10 riadkov; atď. 

     V lexikóne výučbových a hodnotiacich metód v publikácii Moderní didaktika od R. Čapka sa nachádza 
bohatá ponuka metód využiteľných v krúžkovej činnosti.9  Do pozornosti dávame aj ďalšiu publikáciu 

 
8 BAUMANN, Eva: Hra vo výučbe – výučba hrou (ukážka možnosti využitia spoločenskej hry pri výučbe z dejín Strednej 

Európy na príklade praxe), In: Verbum historiae 2/2020, s. 102.  Pozn. V príspevku je uvedená aj  konkrétna aplikácia 
didaktickej hry. 

9 ČAPEK, Robert: Moderní didaktika. Lexikon výukových a hodnotících metod. Praha: GRADA Publishing a.s., 2015. 
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autora: Líný učitel. Jak učit dobře a efektivně,10 ktorou sa učiteľ môže inšpirovať pri výbere a aplikácii 
metód s cieľom napr. historicky vzdelávať. 
  

 
10 ČAPEK, Robert: Líný učitel. Jak učit dobře a efektivně. Bratislava : Raabe, 2018.  
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3 Modulárny dizajn – „pestrá didaktika“ (voľba 
a výber z možností) 

Možno vzdelávať aj zábavnejšou formou?  Má to význam? Nejeden učiteľ si kladie takéto otázky. 
Odpoveďou nám je plnenie troch funkcií vzdelávania: noetickej, edukačnej a delektornej.  

 

3.1 Inšpiratívne námety pre krúžkovú činnosť v oblasti historického 
vzdelávania 

a) Insert – interaktívny poznámkový systém pre efektívne čítanie a 
premýšľanie: 

Jedna zo základných metód kritického myslenia a môžeme ju použiť pre čítanie náučného textu, v 
rámci fázy uvedomenia si významu nových informácií a reflexie. Čitateľ je pri práci aktívny vďaka 
zaznamenávaniu značiek, ktorými vyjadruje svoj postoj k informáciám v texte. 
Uvedomenie si významu nových informácií:  
1. Žiaci dostanú od učiteľa text (môže byť kombinácie textu, obrázkov, máp, grafov ...) úmerný svojmu 
veku dĺžkou i náročnosťou.  
2. Učiteľ predstaví systém štyroch značiek (✓,+,?, -) a zverejní ho na viditeľné miesto:  
✓ informáciu poznám, je v súlade s mojimi predchádzajúcimi vedomosťami  
+  informácia je pre mňa nová, prijímam ju  
?  informácii nerozumiem, je mi nejasná, potrebujem ju rozviesť, konkretizovať, chcem sa dozvedieť 
viac  
– informácia je v rozpore s tým, čo viem z minulosti  
3. Úlohou žiakov je v stanovenom časovom limite individuálne prečítať text a jednotlivé vety pridružiť 
k spomínaným symbolom. Je dobré, ak dá učiteľ žiakom nezáväzný limit v počte značiek na odsek 
(nebudú sa potom toľko líšiť dĺžkou času potrebného k práci). Nie je teda nutné, aby žiak označil každú 
informáciu, ktorú text obsahuje!!!  
4. Počas činnosti žiakov pracuje aj učiteľ – tiež obstaráva text značkami. (Jednak získa predstavu o 
časovej potrebe žiakov, jednak si rozmyslí prednostne svoje?)11   
 

 
11 LORKOVÁ, Simona: Didaktické hry. Dostupné na internete : https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-

historie/dejepis-pre-21-storocie/. V materiáli sa uvádzajú aj ďalšie typy rozpracovaných didaktických hier, napr.: Bingo, 
Desaťriadková pyramída, Áno/Nie. 

https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-historie/dejepis-pre-21-storocie/
https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-historie/dejepis-pre-21-storocie/
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b) „O Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi a štúrovcoch trochu inak“ – 
interaktívny edukačný materiál (práca s komiksom, pracovnými listami, 
QR kódom, historickými prameňmi) 

V kontexte s učivom dejepisu, slovenským jazykom a literatúrou možno kreatívne využívať 
materiál spracovaný rôznorodými metódami poučne i zábavne. Odporúčame využiť didakticky 
spracovaný materiál na danú tému12  – často učiteľmi i žiakmi zadefinovanú ako „nudnú“. Autorsky 
spracovaný komiks je obohatený vysvetľujúcimi informáciami a doplnený aktivitami pre žiakov. 

Komiks sa v súčasnej dobe stretáva stále s rezervovaným prístupom učiteľov i verejnosti. Pritom 
v komiksovej tvorbe sú spracované i témy historické.13  Komiks ako didaktický prostriedok má všetky 
predpoklady na to, aby sa významne podieľal na vzdelávaní na základných školách. Rozhodne ide o 
žáner veľmi univerzálny, naviac je komiks vnímaný ako vstup do sveta populárnej kultúry. Komiks sa v 
mnohých ohľadoch javí ako dobrý kompromis medzi tým, čo je prostriedkom už pre žiakov fádnym, a 
prostriedkom moderným.14 
 

   

... (pokračovanie) 

 

 

 

 

Obr. 3 Ukážka z komiksu (z diplomovej práce K. Sládkovej, KH PdF UK v Bratislave) 

c) Práca s mapou – mapa ako interaktívne médium 

Nápomocnými zdrojmi pre tvorbu edukačných aktivít sú príklady programov:  
www.genial.ly, www.educaplay.com, www.gamilab.com, www.flippity.com32. 

Odporúčaný postup: učiteľ vysvetlí žiakom cieľ vyučovacej aktivity – lokalizovať miesto, objekt  aj 
s opisom. Aktivita by sa mala realizovať v učebni informatiky. Žiaci využijú spoločné e-mailové konto a 
prihlasovacie heslo, špeciálne na účel tejto aktivity, poskytnuté učiteľom prihlásia na stránke 
www.genial.ly. Po prihlásení sa na stránku učiteľ poskytne informáciu o vopred vytvorenej slepej mape, 
ktorú budú žiaci pretvárať na interaktívnu mapu. Budú ju dopĺňať informáciami z internetových 

 
12 SLÁDKOVÁ, Kamila: Jozef Miloslav Hurban. In: Virtuálna cesta Myjavou. Dostupné na internete: 

https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-historie/dejepis-pre-21-storocie/. 

13 MLČÚCHOVÁ, Lenka – ABRAMOVIČOVÁ, Nina: Milan Rastislav Štefánik. Kreslený príbeh rodáka z Košarísk. Bratislava: 
Blue Angel s.r.o., 2019. 

14 ČAPEK, Robert: : Moderní didaktika. Lexikon výukových a hodnotících metod. Praha: GRADA Publishing a.s., 2015, s. 
105. 

http://www.genial.ly/
http://www.educaplay.com/
http://www.gamilab.com/
http://www.flippity.com32/
http://www.genial.ly/
https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-historie/dejepis-pre-21-storocie/
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stránok, učebnice dejepisu, máp a dejepisného atlasu. Princíp aktivity spočíva v tom, že žiaci pomocou 
značiek označia na mape jednotlivé miesta a po kliknutí na značku si zvolia typ interaktivity (tooltip) a 
do okna napíšu informácie, ktoré o konkrétnych objektoch našli.  

Počas vytvárania interaktívnych máp učiteľ sleduje prácu žiakov, pomáha im vysvetľovať funkcie 
na stránke genial.ly, radí, aké stránky by žiaci na vyhľadávanie informácii mali použiť. Využitie 
medzipredmetových vzťahov dejepisu, geografie a informatiky ponúka nové možnosti tvorenia aktivít 
a spôsobov výučby.  

d) „Učíme sa multiperspektivite“ 

Metóda multiperspektivity je jednou z najnáročnejších metód vyučovania a učenia sa. 
Multiperspektívnosť sa obvykle interpretuje ako proces, stratégia porozumenia, pochopenia, pri 
ktorom sa berú na vedomie iné názory než máme sami. Je to zároveň aj schopnosť kriticky myslieť a 
ochota posúdiť situáciu z rôznych pohľadov, ochota vidieť veci inými očami. Takýto prístup – štúdium 
nedávnych a súčasných udalostí a problémov z množstva rozličných perspektív, poskytuje množstvo 
materiálu pre ďalšiu analýzu. Multiperspektívnosť v kontexte histórie a vyučovania dejepisu chce 
dosiahnuť tri základné ciele: – komplexne a širšie pochopiť historické udalosti a vývoj tak, že do úvahy 
vezme podobné a rozdielne prvky vo výklade, ako aj rôzne pohľady všetkých zainteresovaných strán; - 
hlbšie pochopiť historické vzťahy; – získať jasnejší obraz o dynamizme diania cez štúdium vzájomného 
pôsobenia medzi zainteresovanými ľuďmi a skupinami.... Je to spôsob myslenia, spôsob selekcie, štúdia 
a používania dôkazového materiálu pochádzajúceho z rôznych zdrojov, čím chceme objasniť 
komplikovanosť situácie. Multiperspektívnosť by mala byť aj integrálnou súčasťou štúdia budúcich 
historikov a učiteľov dejepisu.15  

Pri analýze udalosti odporúčame využiť Y graf do ktorého vpíšeme rozdielne názory na jednu 
predmetnú situáciu a prediskutujeme ich v skupine. Táto metóda práce je uplatniteľná pri štúdiu 
rôznych tém a problémov (nielen historických). Formovanie kritického myslenia sa prejaví práve v 
prístupe k hodnotám (schopnosť posúdiť hodnoty z hľadiska celospoločenského i z hľadiska 
jednotlivca). Žiaci môžu na  primeranej úrovni vlastným analytickým schopnostiam vytvoriť aj plagát s 
kontroverznými názormi na vybranú  problematiku, na typy otázok napr.: Prečo vyhovovala kráľovi (v 
určitom období) absolutistická forma vlády a ďalším členom spoločnosti nie? Ako nazerajú jednotlivé 
subjekty (dotknuté skupiny) na kolonializmus? 

 
 
 
 

 
15 BOCKOVÁ, Anna: Výučba dejepisu ako pedagogický problém (Pohľad na funkčnosť dejepisného vzdelávania 

a funkčnosť faktografie). In: Verbum historiae I. Bratislava 2008, s. 30. Dostupné na internete:  
Zbornik_Verbum_Historiae_I..pdf 
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Obr. 4 Predloha na zápis rôznych prístupov k sledovanému javu (udalosti, problému) 

e) Tvorba pracovných listov (možnosť využitia zbierkového fondu múzeí) 

Žiakom/študentom sa naskytujú možnosti po každej návšteve múzea a obhliadke  vystavených 
exponátov zostaviť pracovný list. Predstavujem dve ukážky z tvorby Evy Gálikovej (študentka 
magisterského stupňa štúdia na PdF UK v Bratislave, Katedre histórie), ktorá  po organizovanej 
tematickej exkurzii v Poštovom múzeu v B. Bystrici  zostavila pracovné listy pre aktívne učenie sa 
v múzeu.16 

Dve ukážky uvádzame pre inšpiráciu potenciálnych tvorcov metodických listov: 

 

 

 

 
16 Pozn.: pracovné listy (celkom 6) aktívne využíva Poštové múzeum. 
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Obr. 5 Dve ukážky pracovných listov 

f) Tvorba výučbových plagátov, koláží, infografík – práca so symbolikou 

Pri tejto aktivite je kľúčovou práca so symbolmi, znakmi, obrazovým a písomným prameňom, 
kľúčovými slovami a dátumami.  

Okrem dobových karikatúr sú pre takúto aktivitu žiakov vhodné aj poštové známky, ktoré 
podnecujú k diskusii o symbolmi načrtnutej téme – napr. ukážka: 

 
Obr. 6 Poštová známka  ako podklad pre čítanie symbolov 

 

Inšpirujte sa uvedenými námetmi a vytvorte  vlastné symbolické zobrazenie historických udalostí, 
dejov.  
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Obr. 7 Ukážky z prác študentov Katedry histórie PdF UK, vypracované na Seminári k didaktike dejepisu. 

g) Analýza obrazu, karikatúry17 

Uvádzame jednu ukážku metodického postupu pri analýze obrazu, karikatúry. Nevyhnutnou 
súčasťou analýzy je korešpondencia s učivom/študovanou témou. Podľa uvedenej metodiky 
odporúčame obdobne postupovať pri analýze obrazu/karikatúry podľa vlastného výberu.  

  

 
17 Metodika analýzy obrazu/karikatúry je autorkou vypracovaná podľa vzoru francúzskej učebnice dejepisu: BOUREL, G. 

– CHEVALIER, M.: Histoire 2nd. Questions Pourcom Prendre le XXsiecle. Paríž: 2010, s. 270-271. 
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Obr. 8 Metodika analýzy dobového obrazu/karikatúry 
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4 Výstupy a hodnotenia stáže 

Výstupom študentov z absolvovanej stáže „Krúžková činnosť“ bude záznam (reflexia) študenta zo 
stáže podľa stanovených kritérií. Cvičný učiteľ vytvorí hodnotenie študenta a posúdi jeho participáciu 
počas stáže. Celkové hodnotenie študenta bude realizovať príslušný metodik Katedry histórie PdF UK 
na základe záznamu študenta zo stáže, hodnotenia cvičného učiteľa a reflexného seminára. 
Výstupy:  

- študent predloží pracovný materiál, ktorý tvoril počas stáže za asistencie cvičného učiteľ; 
- študent spracuje reflexiu na stáž podľa hodnotiaceho protokolu pre študenta (študent môže 

využiť aj metodiku SWOT analýzy); 
- študent prekonzultuje nadobudnuté skúsenosti zo stáže s cvičným učiteľom a katedrovým 

metodikom; 
Výsledky vzdelávania:  
- študent absolvovaním predmetu získa prehľad o možnostiach realizácie krúžkovej činnosti v 

školskom prostredí, o reálnych podmienkach spolupráce dotknutých subjektov, o aplikácii 
interaktívnych metód (historického) vzdelávania, o problémoch vnútornej a vonkajšej motivácie žiakov 
a i.   

- študent v priamom kontakte so žiakom/žiakmi zistí edukačné limity historického vzdelávania 
mimo vyučovací proces - v záujmovej oblasti. 

4.1 Hodnotenie kompetencií študenta cvičným učiteľom 

Cvičný učiteľ hodnotí najmä flexibilitu študenta v pracovnom prostredí pri spoločnom plánovaní 
a projektovaní aktivít, vnútornú motiváciu študenta pracovať na jednotlivých úlohách, schopnosť 
prezentovať svoje názory, prinášať svoje pohľady na procedurálnu stránku historického poznávania 
a v neposlednej miere aj úroveň uplatňovania, rozvíjania všeobecných a predmetových kompetencií. 
Absolvovanie stáže má potenciu rozvíjať nielen vedomostnú, ale aj praktickú a emocionálnu 
(empatické) sféru edukačného procesu.  

4.2 Sebareflexia študenta (SWOT analýza) 

Študent vypracuje stručnú sebareflexiu (môže využiť pomôcku SWOT analýzy, nie je to však 
nevyhnutné). Môže reflektovať prax vykonanú formou stáže aj voľným písomným prejavom, v ktorom 
vyjadrí svoje dojmy, zážitky z pobytu na škole, úroveň formálnych a neformálnych vzťahov s cvičným 
učiteľom a žiakmi, v čom vidí potenciál práce so žiakmi prejavujúcimi vnútornú motiváciu zapojiť sa do 
súťaže dejepisnej olympiády, v čom vidí náročnosť prípravy žiakov základnej alebo strednej školy 
(podľa zaradenia študenta na stáž) na takýto typ súťaže, a ďalšie postrehy. 
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 SWOT analýza 

 

Silné stránky (Strengths) - vnútorné atribúty, 
ktoré môžu napomôcť k dosiahnutiu cieľa; 

Slabé stránky (Weaknesses) - vnútorné atribúty, 
ktoré sťažujú dosiahnutie cieľa; 

Príležitosti (Opportunities) – externé 
podmienky, ktoré môžu dopomôcť k dosiahnutiu 
cieľa; 

Ohrozenia (Threats) – externé podmienky, ktoré 
môžu sťažiť dosiahnutie cieľa. 
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Záver 

Cieľom je implementovať do praxe nové metodiky pre realizáciu  stáže  študentov odboru 
„učiteľstvo a pedagogické vedy“ a rozšíriť tak možnosti skvalitnenia prípravy  budúcich učiteľov na 
pedagogickú prax. Séria metodík je určená aj učiteľom cvičných škôl s cieľom skvalitniť  školskú 
edukáciu, prácu s mládežou novými  prostriedkami,  inovovanými a interaktívnymi metódami. Do 
jednotlivých metodík sú zapracované aj informačné listy s podmienkami pre absolvovanie stáží a praxe 
študentov. Metodické a podporné vzdelávacie materiály sú príspevkom k riadeniu procesu 
vzdelávania, sebavzdelávania a učenia sa. Podnety v metodike napomáhajú aj rozvoju evalvačných 
metód, ktoré sú sprievodným javom učiteľskej praxe. 
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Príloha 1 – Informačný list predmetu Krúžková činnosť 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 
Fakulta: Pedagogická 
Kód predmetu: B-HISde033  Názov predmetu: Krúžková činnosť 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby: stáž 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 
Týždenný: - Za obdobie štúdia: 30h/semester 
Metóda štúdia: kombinovaná  
Počet kreditov: 2 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. 
Stupeň štúdia: I. 
Podmieňujúce predmety:  
Podmienky na absolvovanie predmetu: 100 % priebežného hodnotenia 
Výstupom študenta z absolvovanej stáže „Krúžková činnosť“ bude záznam (reflexia participácie) 
študenta zo stáže podľa vopred stanovených kritérií. 
Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 60 % bodového hodnotenia. 
Hodnotenie sa udeľuje na stupnici: 
A (100 – 93 %, výborne – vynikajúce výsledky), 
B (92 – 85 %, veľmi dobre – nadpriemerný štandard), 
C (84 – 77 %, dobre – bežná spoľahlivá práca), 
D (76 – 69 %, uspokojivo – prijateľné výsledky), 
E (68 – 60 %, dostatočne – výsledky spĺňajú minimálne kritériá), 
FX (59 – 0 %, nedostatočne – vyžaduje sa ďalšia práca navyše) 
Váha priebežného/záverečného hodnotenia: 100/0 
Výsledky vzdelávania: Študent absolvovaním predmetu získa základné informácie o možnostiach a 
limitoch realizácie krúžkovej činnosti v školskom prostredí, nadobudne praktické skúsenosti z 
interaktívnej záujmovej činnosti žiakov. Zároveň si overí tvorivé a organizačné schopnosti vzájomnou 
spoluprácou, lepšie pochopí mentalitu žiakov, ich spôsob uvažovania a vnímania historických a 
sociálnych kontextov.  
Stručná osnova predmetu: obsahové zameranie predmetu napomôže lepšiemu pochopeniu 3 
základných funkcií dejepisu (noetickej/poznatkovej, edukačnej a delektornej/zábavnej) a  objasní 
opodstatnenosť uplatňovania rôznorodých stratégií sprístupňovania historických udalostí.  
Tematické zameranie predmetu: 
- metódy historického poznávania; procedurálne a metakognitívne poznanie; 
- práca s historickými prameňmi; 
- didaktické hry a ich funkčnosť pri rozvíjaní historického myslenia žiakov; 
- historické poznávanie ako pedagogický problém. 
Odporúčaná literatúra: 
BOCKOVÁ, A. 2014. Ako reflektujú slovenskí študenti dejepis a históriu? In: Verbum historiae. 
[elektronický zdroj]. roč 2, č. 2 (2014). 
BOCKOVÁ, A. 2009. Vyučovanie dejepisu ako pedagogický problém. In: Verbum historiae I., Prešov : 
Vydavateľstvo M. Vaška, 2009. 
KRATOCHVÍL, V. 2019. Metafora stromu ako model didaktiky dejepisu k predpokladom výučby. 
Bratislava: Rabe, 2019. 
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HUMAJ, R., BOHUNICKÁ, j: 2018. Z histórie spoločnosti. Bratislava. Rabe, 2018. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  
slovenský a český jazyk 
Poznámky: 
Predmet je možné realizovať priebežnou alebo blokovou formou. 
Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 
0 0 0 0 0 0 

 

Vyučujúci: PhDr. Anna Bocková, PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 18.12.2020 
Schválil: doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc. 
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Príloha 2 – Hodnotiaci protokol stáže predmetu (sebareflexia) 

Metodické usmernenie študentov pri vyhodnocovaní stáže 
Stáž v učiteľskom študijnom programe: „história v kombinácii“ 

(Katedra histórie PdF UK v Bratislave) 
 
Meno študenta: ..........................................................................   
Názov cvičnej školy: .................................................................... 
Meno cvičného učiteľa: ............................................................... 
Názov stáže: ....................................................................... ......... 
 
hodnotenie aktivít (reflexia, sebareflexia) podľa odporúčanej štruktúry: 

Názov aktivity/uvedenie témy: 

 

Opis úlohy/zadanie: 
 

Podmienky realizácie aktivity/ úlohy: 
 

Čo sa úlohou preverilo/aké kompetencie sa rozvíjali? 
 

Prínos stáže, evalvácia spolupráce s cvičným učiteľom/ žiakmi, rozbor aktivít: 
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Opis výstupov, prác/ dokumentácia (prílohy): 
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Príloha 3 – Hodnotiaci protokol stáže pre pedagogického zamestnanca 
(cvičného učiteľa) 

 

HODNOTENIE PEDAGOGIICKEJ STÁŽE CVIČNÝM UČITEĽOM 
Stáž v učiteľskom študijnom programe: „história v kombinácii“ 

(Katedra histórie PdF UK v Bratislave) 
 
 
Meno a priezvisko študenta: ................................................................................... 
Názov cvičnej školy:  ................................................................................................                                             
Meno cvičného učiteľa/učiteľky: ............................................................................ 
Názov stáže:  .............................................................................................................         
                                                                                                                  
 
Zhodnoťte prosím pôsobenie študentky/študenta počas stáže na vašej cvičnej škole 
 
 
Hodnotenie čiastkových výstupov: 
 

Výstupy Kritériá hodnotenia Hodnotenie 
(A – Fx)⁎ 

Spolupráca s cvičným 
učiteľom 

- prirodzený záujem, 
 
- organizácia práce, 
 
- zodpovedný prístup k pedagogickej práci 

 

Spolupráca so žiakmi - úroveň komunikačných kompetencií,  
 
- zrozumiteľnosť zadaní a pokynov k činnosti, 
 
- vytváranie prirodzenej pracovnej klímy 

 

Didaktické kompetencie - úroveň stanovenia cieľov aktivít a ich 
zodpovedajúce riešenia,  
 
- nápaditosť, originalita námetov a postupov, 
 
- schopnosť motivovať  

 

Predmetové kompetencie - odborná úroveň prejavu, 
 
- logická a rétorická stránka prejavu, 
 
- práca so zdrojmi, dokumentačný materiál  
 

 

Technické kompetencie - využívanie edukačných médií, 
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Etická a estetické stránka 
prejavu, prezentácie 
 

  

Iné  
 

 

 
Celkové slovné hodnotenie:  
 
 
Návrh hodnotenia známkou: ⁎ 
 
A – výborne (1), B – veľmi dobre (1,5), C – dobre (2), D – uspokojivo (2,5), E- dostatočne (3), Fx - 
nedostatočne 
 
 
 
Dátum:                                                          podpis cvičného učiteľa/učiteľky, pečiatka školy 

 
 



35 

 

Príloha 4 – Potvrdenie o vykonaní pedagogickej stáže18 

 
Potvrdenie o vykonaní pedagogickej stáže 

 
 
Týmto potvrdzujeme, že ........................................................................................................................ 
študent/tka Pedagogickej fakulty UK v Bratislave v AR/semester:................................................ 
absolvoval/la pedagogickú stáž v termíne ........................................ , v počte hodín .......................... . 
 
Stáž absolvovaná v škole/zariadení: ..................................................................................................... 
Kontakt na školu/zariadenie: ........................................... . 
 
Názov predmetu: Stáž v školských inštitúciách 
 
 
 
 
V................................  dňa .............................                     ................................................ 
           pečiatka školy (pracoviska) 
           podpis riaditeľa (ky) 

  

 
18 Tlačivo s logom Pedagogickej fakulty je zverejnené na webovej stránke fakulty. 
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