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10. 

Úvod: 

Práca pedagogického klubu Tvorivosť a fantázia v umení bola zacielená na prácu učiteľa s 

digitálnymi technológiami v digitálnom svete a modernej škole 21. storočia. Bola zameraná na ukážku 

efektívneho využívania digitálnych nástrojov a zručností na konkrétnych úlohách v každodennej 

školskej praxi v rámci práce učiteľa. 

Stručná anotácia 

Písomný výstup pedagogického klubu Tvorivosť a fantázia v umení vychádza z požiadaviek členov 

klubu a činnosti pedagogického klubu za obdobie druhého polroka školského roka 2021/2022. 

Pedagogický klub zasadal v druhom polroku na desiatich stretnutiach, ktoré trvali tri hodiny. Klub 

pracoval v zložení 10 členov – pedagógov odborných predmetov. Od 17.3.2022 klub pracoval 

v zložení 9 členov, z dôvodu odchodu Mgr. Čintalovej na materskú dovolenku. Činnosť klubu sa 

riadila plánom práce klubu/pracovných činností pedagogického klubu. Po každom zasadnutí bola 

vypracovaná správa o činnosti klubu.  

Pedagogický klub sa na svojich stretnutiach podrobne zameral na implementáciu inovačných 

pedagogických metód s využitím digitálnych technológií v predmetoch metodika edukačných 

činností (ECM), metodika hudobnej výchovy (MHU), metodika literárnej a jazykovej výchovy 

(MLJ), metodika rozvíjania matematických predstáv (MRM), metodika telesnej výchovy (MTN), 

metodika výtvarnej výchovy (MVR) a tvorivá dramatika (TDA). Svoju pozornosť sústredil hlavne na 

rozvíjanie digitálnej gramotnosti a kompetencií žiakov v tejto oblasti. Členovia pedagogického klubu 
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sa oboznámili so špecifikáciami a možnosťami využitia digitálnych technológií vo vyučovaní, ako aj 

s popisom vybraných digitálnych technológií. 

Písomný výstup pedagogického klubu Tvorivosť a fantázia v umení zahŕňa vypracované aplikačné 

úlohy zo všetkých stretnutí a vzorové prípravy do školského klubu detí (ŠKD)  – záujmové činnosti 

za jednotlivé predmety – ECM, MHU, MLJ, MRM, MTN, MVR a TDA s využitím digitálnych 

technológií ako spätnú väzbu a spôsob podchytenia svojej činnosti.  

Kľúčové slová 

• inovácie, inovácie vo vzdelávaní, IKT, inovatívne aktivizujúce metódy; 

• digitálne technológie, Quiver, Lyrics Training, Snapseed, Quizlet, Sibelius, Giant Piano Play 

Mat – hrajúca klaviatúra – koberček, Wordwall, Google Arts & Culture; 

• interaktívna tabuľa, dotyková obrazovka, softvér ActiveInspire, Bee-Bot; 

• internet v edukácii, dištančné štúdium, Readmio, Kubo, Khan Academy;  

• riziká digitálnych technológií, netolerancia na internete, kyberšikanovanie. 

 

Zámer a priblíženie témy písomného výstupu 

Zámerom pedagogického klubu Tvorivosť a fantázia v umení bolo zvyšovanie odborného 

vzdelávania výmenou skúseností medzi členmi klubu, rozvoj ich digitálnej gramotnosti, príprava na 

vytváranie nových a atraktívnych edukačných materiálov a ich efektívne využívanie v podmienkach 

pedagogickej praxe priamo v triede, ako aj príprava metodických materiálov pre učiteľov a žiakov so 

zameraním na čitateľskú gramotnosť s využitím digitálnych technológií. 

Písomný výstup vychádza zo získaných odborných vedomostí a praktických skúseností jednotlivých 

členov klubu, ako aj zo vzájomnej výmeny odporúčaní spojených s efektívnym využitím digitálnych 

nástrojov a digitálnych zručností. Ďalej vychádza z potreby metodického materiálu rozvíjajúceho 

čitateľskú gramotnosť pomocou inovatívnych aktivizujúcich vyučovacích metód s využitím 

digitálnych technológií v predmetoch ECM, MHU, MLJ, MRM, MTN, MVR a TDA. 

 

Jadro: 

Popis témy/problém 

Počas stretnutí členovia pedagogického klubu rozoberali témy a rámcový program stretnutia. 

Pedagogický klub Tvorivosť a fantázia v umení sa na svojom prvom stretnutí podrobne venoval téme 

Inovácie vo vzdelávaní. Rámcový program stretnutia bol zameraný na možnosti inovatívneho 

vyučovania, špecifikáciu konkrétnych metód, foriem a aktivít. Členovia pedagogického klubu sa 

oboznámili so vznikom a zavádzaním inovácii v školstve, so samotným pojmom inovácia, inovácia 

vo vzdelávaní a dôležitosťou inovácie výučby.  

Druhé stretnutie pedagogického klubu Tvorivosť a fantázia v umení bolo venované téme Digitálne 

technológie vo vyučovacom procese. Členovia klubu sa oboznámili s pojmom digitálne technológie, 

so špecifikáciou digitálnych technológií, s možnosťou využitia digitálnych technológií vo vyučovaní 

a popisom vybraných digitálnych technológií. Pracovali s novými online nástrojmi, spoznali 

a vyskúšali si nové aplikácie. 

Témou tretieho stretnutia pedagogického klubu bola Interaktívna tabuľa vo vyučovacom procese. Na 

stretnutí pedagogického klubu boli odprezentované rôzne softvéry k interaktívnej tabuli, ich výhody 

a nevýhody. Z predstavených softvérov pracovali členovia klubu so softvérom ActiveInspire 

a vyskúšali si rôznorodé možnosti aktivít vo vyučovaní predmetov ECM, MHU, MLJ, MRM a MVR.   

Pedagogický klub Tvorivosť a fantázia v umení sa na svojom štvrtom stretnutí podrobne venoval 

téme Pozitívne aspekty digitálnych technológií vo vyučovacom procese. Na stretnutí boli 

prezentované pozitíva digitálnych technológií, pozitíva využitia internetu v edukácii, aplikácie 



Raedmio, KUBO a Khan Academy – vzdelávacie videá medzinárodne etablovaného modelu Khan 

Academy dostupné aj v slovenskom jazyku. 

Piate stretnutie pedagogického klubu bolo prínosné z hľadiska bližšieho oboznámenia sa s 

Negatívnymi aspektami digitálnych technológií vo vyučovacom procese. Na stretnutí boli 

prezentované a bližšie predstavené nevýhody zavádzania nových technológií do výuky, používanie 

Apple Watch počas vyučovania, riziká digitálnych technológií pre deti a mládež, netolerancia na 

internete a kyberšikanovanie. 

Pedagogický klub Tvorivosť a fantázia v umení na svojom šiestom stretnutí sústredil svoju pozornosť 

na tému Výber vhodných metód pre digitálne technológie v Metodike rozvíjania matematických 

predstáv. Na stretnutí boli prezentované digitálne technológie v materských školách, ich integrácia a 

implementácia do materských škôl, vzdelávací portál – https://www.kozmix.sk/, vzdelávací portál – 

http://www.matika.sk/namety.htm, využitie interaktívnej tabule a digitálna hračka Bee-Bot. 

Témou siedmeho stretnutia bolo Používanie digitálnych technológii v metodike hudobnej výchovy. 

Na stretnutí boli prezentované digitálne technológie v hudobnej edukácii, ktoré ponúkajú širokú 

paletu možností, napomáhajú vytvárať pre žiakov atraktívne a motivujúce prostredie, tiež pomáhajú 

vyučovať modernými metódami a tak napĺňať súčasné vzdelávacie trendy. 

Pedagogický klub Tvorivosť a fantázia v umení sa na svojom ôsmom stretnutí podrobne venoval téme 

Používanie digitálnych technológii v metodike literárnej a jazykovej výchovy. Na stretnutí boli 

prezentované rôzne zaujímavé a inšpiratívne digitálne technológie – aplikácie Readmio, KUBO, 

portál a aplikácia Nininana https://www.nininana.sk/ – učenie hrou vo svete Nini a Nanu, webstránka 

a aplikácia Včielka https://www.vcielka.online/ – zábavné precvičovanie doma aj v škole, Wordwall 

https://wordwall.net/ a ďalšie webstránky. 

Témou deviateho stretnutia bolo Používanie digitálnych technológii v metodike telesnej výchovy. 

Rámcový program stretnutia bol orientovaný na výber vhodných tematických celkov pre vyučovanie 

s podporou digitálnych technológií a na špecifikáciu konkrétnych tém. Jedným z najlepších zdrojov 

videoukážok je portál https://www.telocvikari.sk/, kanál https://www.youtube.com/c/telocvikari, kde 

sa žiaci môžu inšpirovať pri výbere vhodných pohybových hier potrebných pri tvorbe príprav počas 

priebežnej a súvislej pedagogickej praxe. 

Desiate stretnutie pedagogického klubu bolo venované téme Používanie digitálnych technológii v 

metodike výtvarnej výchovy. Rámcový program stretnutia bol zacielený na výber vhodných 

tematických celkov pre vyučovanie s podporou digitálnych technológií a na špecifikáciu konkrétnych 

tém. Členovia klubu sa bližšie oboznámili s webovými stránkami – http://krokotak.com/, 

https://artsandculture.google.com/,  https://www.webumenia.sk/ a https://www.nedatovano.cz/. 

V rámci písomného výstupu pedagogického klubu Tvorivosť a fantázia v umení boli členmi 

pedagogického klubu vyhotovené nasledujúce materiály: 

− Aplikačná úloha č. 1: Využitie IKT vo vzdelávaní. 

− Aplikačná úloha č. 2: Možnosti využitia DT vo vyučovaní - QUIVER – 3D Coloring App,  

Lyricks Training. 

− Aplikačná úloha č. 3: Práca so softvérom ActiveInspire v predmetoch: MVR,  MRM, ECM, 

MLJ, MHU. 

− Aplikačná úloha č. 4: Využitie aplikácie Readmio vo vyučovacom procese. 

− Aplikačná úloha č. 5: Využitie portálu ovce.sk vo vyučovacom procese. 

− Aplikačná úloha č. 6: Použitie digitálnej hračky Bee-Bot vo vyučovacom procese. 

− Aplikačná úloha č. 7: Využitie farieb v grafickom zázname pri osvojovaní si výškových 

vzťahov. 

− Aplikačná úloha č. 8: Využite webstránku https://wordwall.net/ na vytvorenie interaktívneho 

cvičenia/materiálu k vášmu aprobačnému predmetu.  
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− Aplikačná úloha č. 9: Navrhnite úlohu pre žiakov, prepájajúcu váš predmet, digitálne 

technológie a telesnú výchovu/šport. 

− Aplikačná úloha č. 10: Riešte kvíz zameraný na základné stavebné prvky výtvarného jazyka 

obrazov po pozretí videoukážky  Výtvarná rozcvička – Jazyk obrazov. 

− Vzorové prípravy na praktické výstupy do školského klubu detí – záujmové činnosti za 

jednotlivé metodiky: Sú súčasťou prílohy písomného výstupu a portfólia pedagógov a sú  k 

dispozícii k nahliadnutiu. Ich zámerom bolo zvýšiť čitateľskú gramotnosť žiakov Strednej 

odbornej školy pedagogickej sv. Cyrila a Metoda v Košiciach pomocou inovatívnych a 

aktivizujúcich metód a rôznych úloh zameraných na prácu s textom s využitím digitálnych 

technológií pri tvorbe písomných príprav na výstupy v ŠKD. Vzorové prípravy do školského 

klubu detí – záujmové činnosti boli vytvorené za jednotlivé predmety   ECM, MHU, MLJ, 

MRM, MTN, MVR a TDA. 

 

Záver: 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

V pedagogickom klube Tvorivosť a fantázia v umení sa členovia klubu od februára 2022 do júna 

2022 venovali implementácii inovačných pedagogických metód s využitím digitálnych technológií. 

Pedagogický klub Tvorivosť a fantázia v umení prijal tieto závery a odporúčania: 

− pomocou predstavených online nástrojov a aplikácií aktívne zapájať žiakov do vyučovacieho 

procesu, prinášať im nové podnety, rozvíjať ich výtvarné, hudobné a jazykové schopností; 

− využívať IKT vo vyučovaní, vytvárať pozitívnu podporujúcu sociálnu klímu; 

− aplikovať online nástroje a aplikácie – Quiver, Lyrics Training, Snapseed, Quizlet, Readmio, 

KUBO, Giant Piano Play Mat, videoukážky Khan Academy a videoukážky z internetového 

portálu www.ovce.sk o jednotlivých druhoch ohrozenia, ako aj o prevencii a spôsoboch 

ochrany  z internetových portálov www.zodpovedne.sk a www.bezpecnenainternete.sk vo 

vyučovacom procese na SOŠPg sv. Cyrila a Metoda v Košiciach; 

− správne a zmysluplne využívať interaktívnu tabuľu a mobil vo vyučovaní jednotlivých 

metodík, používať  softvér ActiveInspire vo vyučovaní pri práci s interaktívnou tabuľou; 

− aplikovať pomocou vzdelávacích portálov a aplikácií https://www.kozmix.sk/, 

http://www.matika.sk/namety.htm, https://www.nininana.sk/,  https://www.vcielka.online/, 

https://wordwall.net/, https://www.telocvikari.sk/, https://artsandculture.google.com/, 

http://krokotak.com/,  https://www.webumenia.sk/ vzdelávacie videá a hravé úlohy vo 

vyučovacom procese a rozvíjať vizuálnu a digitálnu gramotnosť žiakov; 

− pomocou interaktívnej tabule a digitálnej hračky Bee-Bot rozvíjať digitálne zručnosti 

a kompetencie žiakov, poskytnúť im nové námety a inšpirácie vhodné pre prax v školských 

zariadeniach, rozvíjať čitateľské a jazykové schopnosti žiakov;  

− aktívne spolupracovať výmenou skúseností z pedagogickej praxe a zbierať podnety na 

zlepšenie vo vzdelávaní, zlepšiť spoluprácu medzi učiteľmi a žiakmi; 

− pracovať pri príprave žiakov na výstupy v ŠKD s využitím vzorových písomných príprav.  
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