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11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Cieľom a témou v programe stretnutia bola jazyková zručnosť písanie – Kreativita. 

 

Pri podpore rozvíjania jazykových zručností sa stretnutie klubu  zameriavalo na oblasť kreativity, 

tvorivého prístupu k úlohám vyžadujúcim využívanie slovnej zásoby jazyka.  

 

Tvorivosť využívame v každodennom živote pri riešení rôznych problémových situácií, 

rozvíjaním tvorivosti rozvíjame schopnosť otvoriť sa novému, pozrieť sa na svet inými 

očami. Zámerný rozvoj kreativity je úlohou rodiny, učiteľov a vychovávateľov. Pod 

kreativitou rozumieme vytvorenie čohokoľvek nového ale tiež neobvyklé a nové riešenie 

starého problému. 

 

V rozvoji kreativity sa u žiakov podporilo aktívne pristupovanie k riešeniu problémových situácií 

v jednotlivých predmetoch, formulovanie svojich myšlienok a správne i nápadité používanie  slovnej 

zásoby jazyka. Rozvíjali sa teda jazykové zručnosti potrebné využívajúce tvorivý prístup pri rozvoji 

slovnej zásoby.    

 

Kľúčové slová – kreativita, tvorivosť, jazykové zručnosti, slovná zásoba.  

https://kspgs.edupage.org/a/klub-rozvoja-jazykovych-zrucnosti
https://kspgs.edupage.org/a/klub-rozvoja-jazykovych-zrucnosti


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

 

1. Úvod, privítanie členov klubu jazykových zručností, zhrnutie a nadviazanie na 

predchádzajúce stretnutie 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia  

3. Kreativita (popis témy, problém) 

4. Praktická aplikácia témy (diskusia k téme, práca na úlohách, precvičovanie) 

5. Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

6. Záver 

 

K bodu 1 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov pedagogického klubu jazykových zručností, následne 

došlo k predstaveniu obsahu programu stretnutia, ako aj ku krátkemu zhrnutiu a pripomenutiu 

programu predchádzajúceho stretnutia klubu, nadviazaniu na neho, zhodnoteniu práce 

a odovzdaných úloh.  

 

K bodu 2 

Prítomným bola predstavená podrobnejšie téma a obsah stretnutia klubu Kreativita, ako aj jej 

jednotlivé časti  vyúsťujúce do aplikačnej úlohy – práce s tvorivými úlohami.    

 

K bodu 3 

Obsah programu tvoril: 

a) Tvorivosť a kreativita. 

b) Metódy rozvíjania tvorivosti (konvergentné a divergentné myslenie a tvorba takých úloh). 

c) Metódy podporujúce tvorivé myslenie.   

d) Metódy podporujúce riešenie problémov. 

e) Ako pomôcť žiakom rozvíjať kreativitu? 

f) Štádiá tvorivosti (inšpirácia, klarifikácia, destilácia, inkubácia, usilovná práca). 

g) Problémy v jednotlivých štádiách tvorivosti. 

h) Konkrétne príklady tvorivých úloh. 

i) Cvičenia tvorivosti. 

 

K bodu 4  

 

Praktická aplikácia témy – aktívna samostatná práca prítomných členov klubu na aplikačnej úlohe, 

ktorá sa zamerala na pojem TRUHLICA s ktorým sa pracovalo na tvorbe odpovedí k úlohám.  

Jednotlivé úlohy sa týkali pojmu a jeho využitia v praktickom živote, či kreatívnom využití. Úloha 

sa dá využiť pri všetkých predmetoch v rámci klubu na hodinách v jednotlivých predmetoch. 

Obmenou môže byť iný pojem. Prítomní diskutovali o konkrétnych cvičeniach kreativity, ktoré 

využívajú v edukačnom procese na svojich hodinách s cieľom rozvíjať jednotlivé jazykové 

zručnosti... 

 



13. Závery a odporúčania: 

 

K bodu 5 

Pedagogický klub prijal tieto závery: 

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Kreativita. Dohodli sa, že budú využívať rôzne 

spôsoby práce so žiakmi pre rozvoj ich kreativity. Rozvíjala sa schopnosť porozumieť textu cez  

tvorivý prístup k úlohám vyžadujúcim využívanie slovnej zásoby jazyka.  

V rozvoji kreativity sa u žiakov podporilo aktívne pristupovanie k riešeniu problémových situácií 

v jednotlivých predmetoch, formulovanie svojich myšlienok a správne i nápadité používanie  slovnej 

zásoby jazyka. Rozvíjali sa teda jazykové zručnosti potrebné využívajúce tvorivý prístup pri rozvoji 

slovnej zásoby.    

Naďalej budú členovia priebežne vyhľadávať materiály a zdroje k nasledujúcim stretnutiam klubu, 

vzájomne spolupracovať pri ich realizácii, ako aj zadávať kreatívne úlohy s rôznymi pojmami či 

aplikovať inovatívne metódy do práce so žiakmi, čím obohatia svoj profesionálny prístup k práci. 

 

K bodu 6 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Témou dnešného stretnutia bolo teoretické vymedzenie pojmu – kreativita.  

Do budúceho stretnutia je potrebné dokončiť aplikačnú úlohu, vyhľadať a pripraviť rôzne materiály 

k ďalšej téme stretnutia.  

Aplikovať rozvoj kreativity u žiakov, viesť ich k riešeniu problémových situácií v jednotlivých 

predmetoch, formulovanie svojich myšlienok a správne i nápadité používanie  slovnej zásoby 

jazyka.  

Naďalej aktívne spolupracovať pri plnení vytýčených úloh a cieľov výmenou skúseností 

z pedagogickej praxe a vzájomnou inšpiráciou pri nasledujúcich stretnutiach klubu.  

Vytvárať žiakom edukačné prostredie pri zabezpečení podmienok na rozvoj kreativity cez rôzne 

inovatívne úlohy práce s textom  v edukačnom procese humanitných predmetov a jazykov  

v podmienkach SOŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: ITMS: 312011Z508 PK Rozvoja jazykových zručností_5⁕ 

Dátum konania stretnutia: 08. 04. 2021 

Trvanie stretnutia: od 14:25 hod do 17:25 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis ⁕ Inštitúcia 

1. ThLic. Marek Jeník   SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Mária Majzeľová  SOŠPg sv. CaM 

3. PhLic. Martin Mati  SOŠPg sv. CaM 

4. Mgr. Ivana Harvanová  SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Lucia Grinčová Neprít. SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Martina Schneiderová  SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Annamária Šturáková  SOŠPg sv. CaM 

8. Mgr. Klára Zorvanová  SOŠPg sv. CaM 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 



  

č. Meno a priezvisko Podpis  ⁕ Inštitúcia 

1.  Mgr. Anna Klinovská Neprít. MŠVVaŠ SR BA 

2.     

3.     

 

⁕Dokladom o prítomnosti členov na stretnutí PK je print screen obrazovky, vzhľadom na to, že 

stretnutie prebiehalo dištančnou formou v dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou 

COVID-19 a z toho vyplývajúcemu mimoriadnemu prerušeniu štúdia v stredných školách podľa § 32 

školského zákona a  prechodu na dištančnú formu výučby na stredných školách (na základe 

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR, č.: 2020/17294:1-A1810 z dňa 12.10.2020.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


