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I N Š PI RÁCIA PRE UČITEĽOV,  KTORÍ  CHCÚ BYŤ L E P ŠÍ

DOBRÁŠKOLA

Úlohou školy nie je dať študentom to, čo chcú, 
ale naučiť ich, aby chceli tie správne veci.

M. Warnock
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>  Chceme prednášky, nie projekty! (skutočný príbeh)

>  Je vhodné spájať základné školy s gymnáziami?

>  Prieskum spokojnosti učiteľov s učebnicami (2.)

>  Je frontálne vyučovanie smrteľným hriechom?

>  Dobré tipy: ako si získať svojich žiakov
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Marián KIČINKO
Číta celá škola

Dobré tipy
Ako si získať svojich žiakov

NOVINKA!
Ak chcete prejsť na konkrétny článok v časo-
pise, kliknite v obsahu na obrázok. Listovanie 
vám uľahčia navigačné šípky v pätičke.

Zuzana JUŠČÁKOVÁ
Prieskum spokojnosti učiteľov s učebnicami 
(2.)

Surfujte s nami
Tipy na zaujímavé webové stránky nielen pre 
učiteľov

Pohne niekto s vyhoreným rezortom?

EDITORIÁL

14

16

20

Skutočný príbeh
Chceme prednášky, nie projekty!06
Za a proti
Je rozumné spájať základné školy s gymnázi-
ami a vytvárať tzv. spojené školy?08

10

Vladimír BURJAN
Je frontálne vyučovanie smrteľným  
hriechom?05

Miroslava ČOPOVÁ
Semienka vedomostí

Zápisky sklerotického učiteľa
Zvýšenie platu o 30 %

12

21

Ak všetko dobre dopadne, už onedlho by sa mohla 
situácia v školstve začať konečne zlepšovať. Rele-
vantné opozičné strany vierohodne deklarujú, že škol-

stvo je jednou z ich priorít, plánujú výrazné navýšenie jeho 
financovania a ich lídri pre oblasť vzdelávania vzbudzujú ná-
dej, že rezort školstva by raz aj u nás mohli riadiť kompe-
tentní odborníci. Nie je preto celkom od veci uvažovať, čo 
týchto ľudí po prevzatí rezortu čaká a s akými výzvami sa 
budú musieť popasovať.
Technokraticky založení experti už zhromažďujú dáta o tom, 
aký je vnútorný dlh rezortu, koľko máme nadbytočných škôl 
či koľko maturantov nám každoročne odchádza do zahra-
ničia. Osobne si však myslím, že najväčšou výzvou pre no-
vých lídrov rezortu nebudú tieto hrozivé čísla, ale psychické 
rozpoloženie, v ktorom nájdu učiteľský stav.
Samo Marec si nedávno vo svojom texte Správy z unavenej 
krajiny kládol vážne otázky: „Postavili sme to od začiatku zle, 
alebo sa to len vymklo spod kontroly? Môže to takto ísť ďa-
lej? A ktorým smerom? Je toho toľko, že už ani protestovať sa 
nechce: proti čomu vlastne? Dá sa protestovať proti všetkému? 
Slovensko sa nenachádza v najhoršom stave od Mečiarových 
čias, ale v najhoršom stave od svojho vzniku. Možno sa nevyčer-
pali nápady, ale minula sa vôľa. Každý je unavený. Ako ďalej?“ 
Samo mal v texte na mysli celú našu krajinu, jeho charakte-
ristika však presne vystihuje aj situáciu v rezorte školstva. 
Václavovi Havlovi by na to stačili dve slová: blbá nálada.
Všetci vieme, že učiteľ môže vyhorieť. Ale koľkí z nás si vedeli 
predstaviť, že môže vyhorieť celý rezort? Keby sme chceli 

charakterizovať psychické roz-
položenie veľkej časti učiteľov, 
nevyhli by sme  sa adjektívam 
ako unavení, vyčerpaní, apatic-
kí, bez energie, ubití, rozladení, 
podráždení, nahnevaní, sklama-
ní, oklamaní, nedôverčiví, rozhá-
daní, cynickí, vyhorení... 
To je veľký problém. Bez ak-
tívnej podpory významnej 
čas ti zamestnancov totiž nie 
je možné v žiadnej organizácii 
(ani v škole či školstve) dosiahnuť výraznejšiu a trvalejšiu 
zmenu. Budúci minister by teda mal premýšľať najmä o tom, 
ako zabezpečí kvalitný manažment zmeny, ako nastaví no-
vú komunikáciu s učiteľmi, ako si získa ich dôveru, ako ich 
prebudí z hlbokej letargie, čím prekoná ich skepsu, cynizmus 
a naučenú bezmocnosť. Pritom nesmie zabudnúť, že minis-
ter školstva nemá byť ďalším odborovým predákom a bez-
podmienečným zástancom požiadaviek učiteľov. Jeho postoj 
musí byť vyvážený. Nemá totiž zodpovednosť iba voči uči-
teľom, ale aj voči rodičom, žiakom a spoločnosti ako celku. 
Preto v situáciách, kedy učitelia nie sú obeťami, ale súčas-
ťou problému, musí mať silu túto skutočnosť pomenovať 
a premietnuť do svojich krokov. Nebude to vôbec ľahké.  

Vladimír BURJAN

Fo
to

: P
et

er
 E

rt
l



DOBRÁ ŠKOLA
Január 20203

ČO SA DEJE U NÁS A VO SVETE

Mládež nečíta pre potešenie
Z prieskumu a výsledkov testovania PISA 2018 vyplynulo, 
že záškoláctvo podľa riaditeľov nebrzdia vyučovanie skoro 
vôbec (26 %) alebo veľmi málo (42 %). V porovnaní s pred-
chádzajúcim cyklom PISA tak nedošlo k výrazným zmenám  
vo vnímaní vplyvu záškoláctva na vyučovací proces. „Ako po-
zitívne sa javí zvýšenie skóre (75 bodov) žiakov v školách, kto-
rých riaditelia sa vyjadrili, že vyučovanie žiakov je do značnej 
miery brzdené záškoláctvom žiakov,“ uvádza Národná správa 
PISA 2018. Výsledky prieskumu poukázali aj na to, že dve 
pätiny 15-ročných žiakov nečítajú knihy pre potešenie, ale 
preto, že musia. „Negatívne postoje žiakov k čítaniu sa vo väč-
šine prípadov odrážajú aj v ich dosiahnutom skóre, ktoré je pre 
túto skupinu žiakov v danej otázke významne nižšie ako v sku-
pine žiakov vyjadrujúcej k čítaniu pozitívnejší postoj.“    

Podpora vedy a vzdelávania v roku 2020
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku 
(OZPŠaV) a jeho partnerské organizácie predstavili Deklará-
ciu 2020, ktorá obsahuje požiadavky na podporu skvalitňo-
vania vedy a vzdelávania. Podľa predsedu školských odborá-
rov Pavla Ondeka je deklarácia „odpoveďou na pretrvávajúcu 
potrebu celospoločenskej zhody na systémových zmenách a rie-
šeniach najzávažnejších problémov vzdelávacieho systému na 
Slovensku.“ Deklaráciu plánujú odborári poslať 25 politickým 
stranám, ktoré budú kandidovať v parlamentných voľbách. 
Podľa Ondeka chcú o svojich požiadavkách hovoriť osobne 
so všetkými stranami, ktoré budú mať zastúpenie v budú-
com parlamente. Školské odbory budú požadovať, aby ve-
rejne prijali záväzok výrazne zvýšiť počas svojho volebného 
obdobia investície do školstva.   

Domáce správy vyberáme z newslettra kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku, ktorej orga-
nizátorom je Nové školstvo. Viac o aktuálnom dianí v rezorte školstva nájdete na chcemevedietviac.sk. Zahraničné správy 
vyberáme z Magazínu Perpetuum, ktorého vydavateľom je www.scio.cz. Ďalšie zaujímavé informácie o dianí vo svete 
vzdelávania nájdete na perpetuum.cz.

Valné zhromaždenie Slovenskej komory 
učiteľov
Za tri najväčšie výzvy, ktorým slovenské školstvo čelí SKU 
považuje:
- podpora inkluzívneho vzdelávania na úrovni kvalitného di-
ferencovaného učenia a podpory všetkých žiakov, 
- zavádzanie demokratizačných procesov do zborovní a pra-
coviska školy (vytváranie participatívnej kultúry), 
- zásadné zvýšenie percenta HDP do školstva nielen cez 
eurofondy.
Slovenská komora učiteľov pozýva svojich členov a sympa-
tizantov na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 11.1. 
2020 v Spojenej škole, Novohradská 3, v Bratislave. Záu-
jemcovia sa môžu prihlásiť elektronicky na webovej strán-
ke SKU.   
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ÚVAHA PO ZVONENÍ

Stretnutie zástupcov SKU  
a Národného inšpektorátu 
práce

25. 11. 2019 sa v Košiciach na Ústredí 
NIP stretli zástupcovia SKU s vedúcou 
oddelenia pracovno-právnych vzťahov 
odboru inšpekcie práce. SKU obozná-
mila NIP s kampaňou Zber strachu a zhr-
nula najčastejšie sa opakujúce poruše-
nia zákonov v školách a školských za-
riadeniach zo strany zamestnávateľa aj 
zriaďovateľa. Upozornila NIP aj na roz-
dielny výklad pri uplatňovaní niektorých 
zákonov, ale aj obchádzanie či ignoro-
vanie zákonov zo strany zamestnáva-
teľa a zriaďovateľa, ktoré vedú k poru-
šeniu práv pedagogických a odborných 
zamestnancov. NIP oboznámil SKU  
s obsahom ich práce, procesom inšpekč-
nej činnosti a s vymedzením zákonných 
kompetencií inšpektorátov práce. Dosta-
li sme odpovede na naše okruhy otázok: 
podanie a riešenie podnetu podaného na 
inšpektorát práce a sťažnosti podanej 
zamestnávateľovi. SKU predstavila NIP 
svoju predstavu o spolupráci v projekte, 
v ktorom sa chce zamerať na zvyšova-
nie právneho povedomia pedagogických 
a odborných zamestnancov. Výsledkom 
spolupráce s NIP a ďalšími partnermi má 
byť kampaň smerovaná k zamestná-
vateľom a zamestnancom, ktorá bude 
informovať o právach a povinnostiach 
zamestnanca a zamestnávateľa vyplý-
vajúcich zo Zákonníka práce  v kontexte 
špecifických zákonov a ďalších súvisiacich 
právnych noriem, týkajúcich sa školstva. 

Bilancia roku 2019 v oblasti 
školstva 

SKU musí konštatovať, že tento rok 
sa niesol v znamení ďalšieho úpadku 

rezortu. Asi najväčším zlomom bolo 
schválenie tzv. nového zákona o pe-
dagogických a odborných zamest-
nancoch, ktorý nielenže nepriniesol 
očakávanú kvalitu a zatraktívnenie 
profesie, ale jeho uvedenie do praxe 
bez potrebných vykonávacích predpi-
sov úplne znefunkčnilo systém vzde-
lávania pedagógov. Zdvojili sa nesys-
témové funkcie ako výchovný a ka-
riérny poradca na úkor odborných 
tímov, ktoré pre kvalitné vzdelávanie 
v školách nevyhnutne potrebujeme. 
Zablokovali sa zamýšľané demokra-
tizačné procesy v školách a potrebné 
mechanizmy spätnej väzby. 
Ministerstvo školstva pracuje dl-
hodobo iba ako PR agentúra minis-
tra školstva a jeho strany. Je tu mi-
nimálny záujem o reálne problémy 
škôl. Na pracoviskách mnohých škôl  
sú nedostatočne nastavené procesy 
sebahodnotenia škôl, pretrváva byro-
kracia zo strachu z inšpekcie. Pred-
stavil sa síce Národný program a jeho 
implementačné kroky v akčných plá-
noch, ale na tento rok neboli stanove-
né takmer žiadne zásadné opatrenia, 
až ku koncu roka sa formujú komisie, 
prijal sa zákon o povinnej predškol-
skej výchove, ale táto vláda už nepo-
nesie žiadnu zodpovednosť za im-
plementáciu a zmeny. Ministerstvo 
nebolo schopné čerpať milióny zo 
štrukturálnych fondov EÚ na podpo-
ru škôl, čo považujeme za nezáujem 
až hrubú ignoranciu.
MŠ nepristúpilo k reforme priamo ria-
dených organizácií, ku ktorej sa zavia-
zalo a udržiava ich v nefungujúcom 
stave. V dôsledku toho učitelia ne-
dostávajú potrebný servis a kvalitnú 
podporu pre svoju prácu.   

Ako to vidí SKÚ Rozhodujúce tri „Z“
Často počuť sťažnosti učiteľov, 
že žiaci nedávajú pozor, nerobia 
si úlohy, neučia sa, nespolupra-

cujú. Že sú pasívni a bez záujmu alebo 
že vyrušujú a „bojujú“ s učiteľmi. O tom, 
prečo je to tak, by sa dala napísať kniha 
(a mnohé už boli napísané). Existujú 
však aj stručnejšie odpovede – naprí-
klad „pravidlo troch Z“. Ak chcete, aby 
vaši žiaci na hodinách prejavovali záu-
jem, nevyrušovali a naopak aktívne 
spolupracovali, učivo musí byť zaují-
mavé, zmysluplné a zvládnuteľné. 
Znie to triviálne, ale mnohí učitelia ne-
dokážu tieto princípy v praxi naplniť.
Americký molekulárny biológ John Me-
dina vo svojej knihe Pravidlá mozgu la-
konicky konštatuje: „Mozog nevenuje 
pozornosť nudným veciam.“  Učivo  preto 
musí byť pre žiakov zaujímavé. Neza-
mieňajme však zaujímavosť so zábav-
nosťou! Učiteľ nie je stand-up komik 
a nie je platený za to, aby žiakov zabá-
val. Je však platený za to, aby ich zau-
jal. Bez toho totiž nedosiahne takmer 
žiadny z cieľov, ktoré si škola kladie.
Možno ešte dôležitejšie je, aby učivo 
bolo pre žiakov zmysluplné. Antoine 
de Saint-Exupéry to vystihol presne: 
„Galeje nie sú tam, kde sa kope krompá-
čom. Sú tam, kde údery krompáča nemajú 
zmysel a nespájajú toho, kto kope so spo-
ločenstvom ľudí.“  Činnosti, ktoré žiakom 
nedávajú žiadny zmysel, sú pre žiakov 
(obrazne) galejami. Prirodzenou reak-
ciou ich psychiky je apatia alebo revol-
ta. Čo je pre žiaka zmysluplné? To, čo 
sa týka sveta, v ktorom žije (pozor: žiaci 
nežijú vo svete učiteľov!). To, čo súvisí  
s jeho životnými skúsenosťami. To, čo 
vie v živote využiť. To, čo dáva odpove-
de na jeho otázky či problémy.
Splnenie prvých dvoch podmienok by 
však stále nestačilo: učivo musí byť eš-
te aj zvládnuteľné (pre žiakov!). Učiteľ 
musí zvoliť primerané množstvo, pri-
merané tempo, primeraný jazyk, pri-
meranú mieru abstrakcie, primeraný 
spôsob podania. Musí ponúknuť do-
statok praktických aktivít, priestoru na 
otázky žiakov, spätnej väzby a stanoviť 
primerané kritériá na hodnotenie.
Som si istý, že ak splníte tri uvedené „Z“, 
žiaci vás odmenia záujmom.   

Vladimír BURJAN
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Peter Mráz ma vo facebookovej skupine Ako ďalej uči-
teľ??? vyzval, aby som zareagoval na nasledujúci prob-
lém: 

„Všetci sa rozplývame nad tým, že frontálne vyučovanie 
a inklúzia nejdú dokopy, deti sa v škole nudia a bujnie ši-
kana. Ako hovorí V. Burjan: „Ako sa do triedy nudí, tak sa 
z triedy vyrušuje.“ Ale nie je načase sa zamyslieť aj nad tým, 
ako funguje vysokoškolské vyučovanie – hlavne vo vzťa-
hu k budúcim pedagógom, ktorí by to mali zmeniť? Vlado 
Burjan, čo Vy na to?“
Ak správne rozumiem, Peter Mráz kritizuje využívanie fron-
tálneho vyučovania v ZŠ a SŠ a konštatuje, že ak ho chce-
me vykoreniť, musí zmiznúť aj z prípravy budúcich učiteľov. 
Odložme vysokú školu na neskôr a pozrime sa bližšie na 
frontálne vyučovanie na II. stupni ZŠ a na SŠ.
Pod frontálnym vyučovaním rozumieme situáciu, kedy učiteľ 
stojí pred tabuľou a celej triede niečo rozpráva (prednáša, 
vysvetľuje, demonštruje). Všetci žiaci sa pozerajú na učiteľa, 
mlčky ho počúvajú a prípadne si robia poznámky. Asi by bo-
lo presnejšie hovoriť v tomto prípade o frontálnom výklade, 
pretože učiteľ môže stáť pred triedou a robiť aj niečo iné ako 
vysvetľovať či súvislo rozprávať – napríklad klásť otázky, 
vyvolávať žiakov alebo diskutovať s nimi.

Prekáža nám frontálnosť alebo výklad?
Ak chceme kritizovať frontálny výklad, mali by sme si ujas-
niť, ktorý jeho aspekt nám prekáža - frontálnosť alebo vý-
klad? Prípadne obidva? Ako som už naznačil, frontálnosť 
nemusí byť spojená iba s výkladom. Jedna vec je, že učiteľ 
stojí vpredu pred triedou, iná vec je, čo tam robí a ako s trie-
dou pracuje. Môže im niečo rozprávať (rozprávanie príbehu 
nie je výklad), môže sa ich všeličo pýtať, môže odpovedať 
na ich otázky, môže s nimi diskutovať... To všetko sú zmys-
luplné a užitočné aktivity, ktoré nepochybne majú v škole 
svoje miesto. A žiaci pri nich vôbec nemusia byť pasívni. Ak 
sústredene počúvajú, odpovedajú na otázky učiteľa, kladú 
mu vlastné alebo diskutujú, sú aktívni. Pasivita nastupuje 
vtedy, keď žiaka nezaujíma to, čo hovorí alebo robí učiteľ, 
keď mu nevenuje pozornosť a nepočúva ho. To však nie je 
problém frontálneho vyučovania, ale jeho obsahu a podania. 
Stand-up komédia je predsa tiež založená na „frontálnom 
rozprávaní“ komika a napriek tomu je obľúbená. Aj konfe-
rencie typu TED pozostávajú z frontálnych prezentácií reč-
níkov a napriek tomu sú veľmi zaujímavé. Zdá sa teda, že 
v prípade frontálneho vyučovania alebo frontálneho výkla-
du v škole je problém najmä v obsahu a v podaní. Nie každý 
učiteľ je stand-up komik, nie každý je rečníkom formátu TED 
a nie každé učivo je pre žiakov rovnako zaujímavé. Pokiaľ 
chceme zaujať 25 adolescentov tým, že sa postavíme pred 
nich a niečo im budeme rozprávať, musíme vedieť, ako na 
to. Žiaľ, nie všetci učitelia to dokážu.
Problémom frontálneho vyučovania, na ktorý zrejme nará-
žal aj Peter Mráz, je jeho hromadnosť. Frontálne vyučovanie 
nemôže byť individualizované. Táto forma práce neumož-

ňuje diferenciáciu podľa potrieb jednotlivcov, keďže učiteľ 
komunikuje so všetkými žiakmi naraz. Na druhej strane: je 
nevyhnutné, aby bolo individualizovaných plných 100 % žia-
kovho pobytu v škole? Ja osobne nemám problém s frontál-
nym vyučovaním (výkladom, rozprávaním, diskusiou) v ZŠ 
a SŠ, pokiaľ nie je dominantnou formou vyučovania, ale jed-
nou z mnohých. Určite by som však netvrdil, že „frontálne 
vyučovanie do modernej školy nepatrí“, ako som to veľakrát 
počul. Patrí, no v primeranej miere a v kvalitnom prevedení.

Ako má vyzerať príprava budúcich učiteľov?
Výhrady voči prednášaniu na VŠ vychádzajú z predpokladu, 
že budúci učitelia si majú počas štúdia osvojiť a prakticky 
zvládnuť rôzne formy práce so žiakmi, ktoré budú následne 
využívať v praxi. Ak teda nechceme, aby neskôr učili frontál-
ne, nemali by sme im tak prednášať ani na VŠ. Mali by sme 
im prakticky ukazovať, ako to robiť inak.
Je to možný a legitímny pohľad na prípravu učiteľov, nie je 
však jediný. Peter Lengyel citoval v diskusii na FB svojho 
vysokoškolského učiteľa Ondreja Boteka: „Vysoká škola nie 
je výcvikovým strediskom ani miestom, kde máme dostať prax. 
Cieľom VŠ je, aby sme sa naučili chápať súvislosti medzi jav-
mi, vedeli ich merať, obsiahnuť. Aby sme vnímali ducha profe-
sie, ktorú budeme vykonávať, poznali cesty, ktorými sa vydali tí 
pred nami a rozhodli sa, aký odtieň dáme svojej práci. Aby sme 
spoznali objekt svojej práce aj seba samého. A prax? Po tú si 
máme chodiť do terénu. Tam máme skúmať, skúšať, overovať, 
zisťovať, čo funguje a čo nie.“

Bez mučenia priznávam, že sa v mnohom stotožňujem 
s týmto pohľadom. Presnejšie verím, že je možný rozumný 
kompromis: teoretická príprava na profesiu by mala tvoriť 
jeden pilier výchovy budúcich učiteľov a dostatočná, pestrá 
prax by mala tvoriť druhý pilier. A v rámci teoretickej časti 
prípravy je myslím frontálna prednáška plne akceptovateľ-
nou formou. Opäť však záleží predovšetkým na jej obsahu: 
ten musí byť pre budúcich učiteľov zaujímavý a relevantný. 
Žiaľ, to chcem viac, ako dnes mnohé fakulty dokážu splniť.   

Vladimír BURJAN

Je frontálne vyučovanie smrteľným hriechom?

V. BURJAN ODPOVEDÁ A REAGUJE
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Tento príbeh sa nedávno odohral na istej slovenskej 
strednej škole.

„Žiaci dostali v maturitnom ročníku na predmet Podnikanie 
nového učiteľa (volajme ho Jozef). Už po niekoľkých týž-
dňoch zistili, že jeho štýl práce je celkom iný ako štýl jeho 
predchodcu. Ten im na väčšine hodín prednášal teóriu, dik-
toval poznámky a robil prehľadné zhrnutia učiva. Naproti to-
mu Jozef frontálne prednášanie a diktovanie teórie nepova-
žuje za správny postup. Chce, aby žiaci riešili rôzne praktické 
projekty, aby hľadali rôzne informácie na internete a pod. 
Na hodinách im kladie otázky, snaží sa s nimi diskutovať, 
žiada od nich, aby prezentovali a obhajovali vlastné názory. 
Žiaci to niekoľko mesiacov znášali, no koncom novembra sa 
vzbúrili. Išli za vedením školy a žiadajú, aby učiteľ upustil od 
uvedených metód a namiesto toho im prednášal učivo tak, 
ako na to boli v minulosti zvyknutí. Argumentujú tým, že  
o niekoľko mesiacov ich z predmetu čakajú náročné skúšky 
a obávajú sa, že pri Jozefovom spôsobe vyučovania na ne 
nebudú dostatočne pripravení.
Riaditeľka školy žiakom sľúbila, že sa pôjde Jozefovi pozrieť 
na niekoľko hodín a že sa s ním porozpráva. Počas hospitácií 
sa jej Jozefov prístup páčil, no vnímala, že žiaci nemajú príliš 
chuť s ním spolupracovať.“

Ako by v tejto situácii mala riaditeľka postupovať? Mala by 
tlačiť na učiteľa, aby prešiel na prednášanie? Alebo by sa 
mala snažiť presvedčiť žiakov, že jeho postup je správny?  
A čo učiteľ? Má sa žiakom prispôsobiť a učiť spôsobom, ktorý 
sám nepovažuje za optimálny?

Žiaci si vytvorili akýsi model toho, čo je normálne.  
A chránia svoj normálny model za každú cenu. Takému-

to učiteľovi potom už nepomôže ani ústup a prechod na 
žiakmi požadovanú formu učenia, lebo ju zrejme nevie robiť 
tak dobre ako väčšina učiteľov a žiaci ho budú naďalej od-
mietať. Veľké šťastie má v tom, že riaditeľka stojí na jeho 
strane. Jediné rozumné riešenie vidím v tom, aby zvolali 
stretnutie a dohodli sa ňom, ako to bude ďalej, pričom s vý-
hodami nového spôsobu vyučovania je potrebné oboznámiť 
aj rodičov a poprosiť ich o spoluprácu s učiteľom. 

Peter MRÁZ

Žiaci málokedy reálne vedia, čo chcú. Štandardný výklad, 
nadiktované poznámky, skúšanie z konkrétnych infor-

mácií im dáva akúsi istotu, jasné mantinely. Naopak, pomer-
ne zle znášajú, keď majú sami určiť, čo je dôležité v učive, 
samostatne pracovať a čerpať z viacerých zdrojov. Diskusie 
so zapojením vyšších kognitívnych procesov sú pre nich tiež 

Chceme prednášky, nie projekty!
Čo robiť, keď žiaci volajú po diktovaní poznámok namiesto riešenia projektov?
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náročné. Netvrdím, že všetci, ale väčšina tých, ktorých som 
učil, tiež nechcela projekty, ale v podstate prijímali radšej 
tradičné vyučovanie (pokiaľ sa bavíme o teoretických pred-
metoch). Tento učiteľ vyučoval tak, ako sa podľa humanis-
ticky orientovaného školstva učiť má. Na mnohých školách 
sa to tak však nedeje, a to z pomerne pochopiteľných dôvo-
dov, ktoré sa netýkajú len samotného nastavenia školského 
systému, ale často aj sociálnych podmienok žiakov. 

Branislav KOLENIČ

Učiteľ je taký, ako by mal byť. V poriadku nie je systém 
a forma maturít. Študenti by mali v celej republike bo-

jovať práve za to. Nie konzervovať starú školu. 

Mária ŠKODOVÁ

Je treba brať do úvahy aj decká. Kvalitné zmena treba 
zavádzať tak, aby si to žiaci ani nevšimli. Pomaly  

a systematicky. Nie to na nich vybaliť naraz. Vlastne sa uči-
li jedným spôsobom celý školský čas  a zrazu pred maturitou 
chce niekto niečo úplne iné ako posledných 12 rokov? Ani 
dospelák by to nedal. Som za to, aby učiteľ trval na svojom 
systéme, pretože je dobrý, ale zavádzal ho pomaly a postup-
ne a postupne sa dostal tam, kam potrebuje. 

Marcela KRAMPLOVÁ KOHOUTOVÁ

Učiteľ by mal trvať na metódach, ktoré vyžadujú žiako-
vu aktivitu a samostatnosť. Ale problém nie je len v žia-

koch, ktorí si učenie chcú zľahčiť, ale vo forme skúšok a tes-
tov, na ktoré sa pripravujú. Potom žiaci rozmýšľajú logicky. 
Chcú efektívnu prípravu na tieto skúšky. Napríklad na ústne 
maturity z cudzích jazykov chcú nadiktovať pár viet ku kaž-
dej téme. Všetky ústne skúšky by mali byť napasované na 
jednotlivých študentov a rozprávať by sa malo o projektoch, 
ktorým sa študent venoval. Všeobecné poznatky by mohol 
preveriť test, ktorý by mal vyžadovať poznatky, ktoré nie je 
možné získať len z hodín v škole. 

Marta MEDZIHRADSKÁ

Meniť systém učenia v maturitnom ročníku, tobôž ak je 
školský vzdelávací program nastavený tak, že štvrtáci 

ešte preberajú nove učivo, nie iba opakujú, nepovažujem za 
šťastný krok. Ak žiaci nie sú pripravení na takýto postup, 
akceptovala by som ich želanie a svoj vzdelávací experiment 
aplikovala v nižších ročníkoch. Optimum bude niekde v stre-
de. Nedá sa iba diktovať, alebo iba diskutovať. Časť treba 
odprednášať, časť nechať na samoštúdium a diskusiu. Ex-
trémy sú vždy škodlivé.   

Mária MITUCHOVÁ

Spôsob riešenia, ktorý trieda zvolila, nie je nevhodný. 
Ísť za riaditeľkou a sformulovať svoje požiadavky je 
legitímny postup, ktorému by však mali predchádzať 

pokusy riešiť problém s učiteľom. Verím, že ak by žiaci ko-
munikovali slušne, väčšina učiteľov by ocenila ich asertivi-
tu a bola by otvorená diskusii. Spolupráca je nutným pred-
pokladom efektívnosti akejkoľvek vyučovacej metódy. Ani 
tie najlepšie vzdelávacie postupy neprinesú výsledky, ak sú 
žiaci v opozícii voči učiteľovi a odmietajú všetko, čo do trie-
dy prináša.
Učiteľ by sa mal pokúsiť porozumieť argumentom žiakov. 
Mal by odlíšiť pohodlnosť od skutočných obáv, že pri tom-
to spôsobe vyučovania nezvládnu záverečné skúšky. Iste 
by pomohlo, keby si učiteľ so žiakmi prešiel formu a obsah 
skúšky a pomohol im prepojiť poznatky a skúsenosti, ktoré 
získavajú pri práci na projektoch, diskusiách a štúdiu inter-
netových zdrojov s témami a otázkami na skúške. Je možné, 
že im chýba práve toto prepojenie, v ktorom pochopia sú-
vislosti a dokážu z vlastných praktických skúseností vyťažiť 
odpovede na teoretické otázky. K tomu im môže pomôcť 
pravidelné písomné zhrnutie poznatkov či občasné hodiny, 
na ktorých zhodnotia, čo sa doteraz naučili.
Učiteľ je vo svojej oblasti odborník, pozná obsah aj didak-
tické metódy predmetu. Snaží sa viesť žiakov konštrukti-
visticky, vyžaduje ich vlastnú aktivitu, premýšľanie a pre-

zentovanie názorov. V slovenskom školstve je to, bohužiaľ, 
stále pomerne výnimočné a žiaci na to nie sú zvyknutí. Mal 
by sa pokúsiť vysvetliť im, prečo zvolil práve tento prístup, 
aké sú jeho prínosy. Konkrétne v prípade predmetu Podni-
kanie sa dá odvolať aj na množstvo zahraničnej literatúry 
a študijných programov, v ktorých sa žiaci učia práve si-
muláciou riadenia fiktívnych podnikov. Učiteľ by mal okrem 
toho žiakom vysvetliť, že ich cieľom by nemalo byť zvlád-
nutie skúšky, ale zvládnutie výziev, ktorým budú vo svojom 
budúcom živote čeliť. Skúška má len potvrdiť, že sú na to 
skutočne pripravení.
Z diskusie so žiakmi by mal vyplynúť kompromis. Učiteľ by 
sa mal pokúsiť prispôsobiť svoje vyučovacie metódy tak, 
aby študenti dostali potrebnú podporu v príprave na skúšky. 
To nemusí znamenať, že prejde na štýl svojho predchodcu, 
s ktorým sa nestotožňuje. No môže niektoré hodiny kon-
cipovať inak, môže žiakom odporučiť podpornú literatúru, 
môže im dať individuálne na výber medzi prácou na pro-
jekte a teoretickým spracovaním témy a pod. Ak budú žia-
ci  cítiť, že učiteľovi záleží na ich názoroch a úspechu, budú  
s ním ochotnejšie spolupracovať a prijmú aj menej tradič-
né metódy.   

Zuzana BURJANOVÁ
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Je vhodné spájať základné 
školy s gymnáziami a vytvárať 
tzv. spojené školy?

 Je to ekonomicky výhodnejšie. Čím má škola viac žia-
kov, tým je jej prevádzka v rámci tzv. normatívneho fi-

nancovania efektívnejšia, a tým je škola „bohatšia“. Z pohľa-
du zriaďovateľov má preto spájanie škôl do väčších celkov 
zmysel.

 Ukazuje sa. že väčšie školy (rozumej školy s väčším 
počtom učiteľov, tried a žiakov) dokážu poskytovať 

kvalitnejšie vzdelávanie. Môžu si finančne dovoliť lepšiu vy-
bavenosť technikou a pomôckami, väčšiu školskú knižnicu 
atď. Keďže majú viac učiteľov, môžu dať žiakom na výber 
viac voliteľných a nepovinných predmetov a poobedňajších 
krúžkov. 

Výhodou spojenej školy je aj to, že stredoškolskí učite-
lia môžu príležitostne vyučovať v najvyšších ročníkoch 

ZŠ, prípadne viesť krúžky pre najšikovnejších žiakov ZŠ.

V spojenej škole je možné využívať tzv. rovesnícke uče-
nie, kedy sa žiaci učia nie od učiteľa, ale od seba navzá-

jom. Mnohí stredoškoláci (najmä z najvyšších ročníkov) sú 
schopní  venovať sa žiakom základnej školy, pracovať s nimi, 
doučovať ich, viesť im krúžky a pripravovať pre nich rôzne 
zaujímavé vzdelávacie aktivity.

 Spájanie akýchkoľvek organizácií je vždy problematic-
ká operácia s neistým výsledkom. Vo firemnom svete 

sú fúzie pomerne časté a aj najúspešnejší manažéri ich po-
važujú za mimoriadne náročný a riskantný krok, ktorý sa 
mnohokrát nepodarí.

Pokiaľ dochádza k spojeniu dvoch „nerovnocenných“ 
organizácií, riziká neúspechu sú vyššie. Gymnázium je 

v našom školskom systéme vnímané ako hierarchicky nad-
radené základnej škole. Je možné, že učitelia základnej ško-
ly budú mať po spojení s gymnáziom pocit nerovnocenného 
postavenia, podriadenosti či dokonca menejcennosti.

Základná škola a gymnázium sú rozdielne typy škôl 
s odlišnou organizačnou kultúrou a klímou. ZŠ by mala 

byť hravejšia, pestrejšia, menej orientovaná na akademický 
výkon. Rozdiely sú žiaduce aj pokiaľ ide o vzhľad interiérov 
či komunikáciu smerom navonok. Pokiaľ sa dve takto roz-
dielne školy spoja, vznikne nesúrodý celok, pri ktorom bude 
ťažké definovať jeho identitu, organizačnú kultúru, klímu, 
vzhľad či štýl komunikácie.

Pre žiakov je lepšie, keď po ukončení základnej školy 
pokračujú v štúdiu na inej škole, v inom prostredí, s no-

vými spolužiakmi a učiteľmi.  

ARGUMENTY 
PRIAZNIVCOV

ARGUMENTY 
ODPORCOV

V súčasnosti sa v Bratislave uvažuje o spojení dvoch 
škôl – základnej školy a gymnázia. V našom školskom 
systéme máme pomerne veľa tzv. spojených škôl, te-

da škôl, ktoré vznikli organizačným spojením dvoch pôvod-
ne samostatných škôl. Často dochádza ku spojeniu základ-
nej školy a gymnázia, ale existujú aj iné typy spojených škôl. 
Odhliadnime od samotného názvu takýchto škôl („spojená 
škola“), ktorý nám pripadá nevhodný, nič nehovoriaci, admi-
nistratívny a venujme sa otázke, či je takýto typ školy vhod-
ný pre žiakov a pre napĺňanie cieľov, ktoré si pri výchove 
a vzdelávaní detí a mladých ľudí kladieme. Zamerajme sa 
pritom špeciálne na spájanie základných škôl s gymnáziami. 
Niektorí odborníci vidia v takýchto školách zaujímavý po-
tenciál, iní poukazujú na nevhodnosť tohto konceptu. Aké 
sú ich argumenty?

Spracoval Vladimír BURJAN. Jednotlivé argumenty nemusia vyjadrovať stanovisko redakcie.
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Osvojenie si čítania je veľmi náročný proces a úloha šlabikára je 
v ňom kľúčová. Pre prváka má šlabikár významné postavenie 
aj v tom, že ho učí narábať samostatne s učebnicou, v poznaní, 

že sa vie naučiť niečo sám, v rozvíjaní jeho trpezlivosti a sebahodno-
tenia. Dôležité sú preto logické následnosti, prehľadnosť, prítomnosť 
aktivizujúcich prvkov... Navyše, žiak má byť od začiatku vzdelávania 
vedený k pozitívnym spoločenským hodnotám, ako sú dobrý vzťah 
k rodine, prírode, blízkemu aj širšiemu okoliu, pestovaním lásky, sluš-
nosti, zodpovednosti, tolerancie a podobne. Ako to všetko učiteľ do-
siahne, nie je stanovené. Šlabikár alebo iné pomôcky si má vybrať 
sám. 

Tri šlabikáre – ktorý si vybrať?
Diskusia o otvorenom trhu s učebnicami sa postupne vyjasňuje  
a krajné riešenia začína vylučovať. Ministerstvo školstva zvažuje 
stratégiu ponuky troch učebníc pre každý predmet a ročník. Akiste 
stojí za zamyslenie: Ako je využiteľné takéto riešenie pre učiteľov a žia-
kov?
Z dnešného pohľadu existencia troch šlabikárov a čítaniek od-
štartovaná v rokoch 2009 – 2013 nebola systematická. Možno  
sledovala viac trhové záujmy než potreby detí a učiteľov. Naznačuje 
to aj náš prieskum z roku 2019. 
Na hondotení sa zúčastnili školy náhodného a čiastočne aj selektív-
neho výberu a ich učitelia v rámci školy sa zapojili povinne. Štatistický 
výber škôl bol reprezentatívny podľa kraja, zriaďovateľa a typu šla-

bikára. Získali sme hodnotenia od 651 učiteľov prvých ročníkov ZŠ. 
Učitelia sa poriadne zapotili, lebo niektoré položky hodnotiaceho for-
mulára vyžadovali pozorovanie v triede z iného uhla ako pri bežnom 
vyučovaní. 
Nakoniec vydali svedectvo celkovej spokojnosti s ponúknutými šla-
bikármi, ale s mnohými konštruktívnymi pripomienkami. Tie som 
predstavila autorským kolektívom a požiadala som ich o spätnú re-
akciu. Autorky šlabikárov a čítaniek dostali všetky odkazy učiteľov  
a v súčasnosti s nimi pracujú. Ukázalo sa, že každý šlabikár nesie istú 
osobitosť autorského kolektívu a sústreďuje sa na svoj vlastný zá-
mer, ako naučiť deti čítať a písať. 

Empatický šlabikár či Najkrajšia kniha roka
Dielo autoriek Lýdie a Zuzany Virgovičových stavia na osobnej dlho-
ročnej skúsenosti autora – pedagóga a je preto sprevádzané silnou 
empatiou rovnako k učiteľovi ako k žiakovi. Posledné vydanie šlabiká-
ra a čítanky výrazne posilnilo aktivizačnú a motivačnú funkciu učeb-
nice vylepšením maskota Mima a novými, modernejšími ilustráciami 
silne korešpondujúcimi s textom, pričom pôvodné kvality ostali za-

Prieskum spokojnosti učiteľov s učebnicami (2.)

Stotožnenie sa učiteľa so záme- 
rom autorov šlabikára či učebnice 
je veľmi dôležité.
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chované. Ich šlabikár získal cenu Najkrajšia kniha roka 2018. 
Hlavným zámerom autoriek je zaviesť taký spôsob vyučovania, ktorý 
je ústretový k učiteľom i žiakom a pomáha dosiahnuť vyučovacie ciele 
bez stresu. Šlabikár a čítanka narábajú s dieťaťom komplexne a lás-
kavo, čiže ho postupne vpravujú do roly žiaka, predkladajú mu zvlád-
nuteľné úlohy, aby sa čo najmenej stretával s prípadným neúspechom 
a sklamaním. 

Šlabikár, ktorý učí čítať bez písmen
Šlabikár autoriek Štefekovej, Culkovej a Stankovianskej odborníci na 
primárne vzdelávanie považujú za prevratný v zmysle didaktiky čí-
tania. Novátorstvo má podstatu v tzv. čítaní bez písmen. Výsledkom 
je rýchlejšie osvojenie si čítania v porovnaní s klasickými metódami. 
To môže vytvárať priestor na rozvíjanie čítania s porozumením už  
v prvej triede. Písanie môže zostávať v miernom časovom závese za 
čítaním. Autorky sa zameriavajú cielene na čítanie. Nedeje sa tak na 
úkor výchovného pôsobenia, to zostáva prítomné.
Bez učiteľovho porozumenia koncepcie šlabikára a čítanky však vyu-
čovanie môže uviaznuť na mŕtvom bode. Klasickými metódami prá-
ce sa nedosahujú možnosti, ktoré učebnice ponúkajú. Učiteľ zostáva 

sklamaný a zbytočne prepracovaný. Preštudovanie metodickej prí-
ručky je preto nutné. Tí učitelia, ktorí dokázali prijať nový spôsob vy-
učovania a pochopili stratégiu autoriek, si šlabikár a čítanku nevedia 
vynachváliť.

Šlabikár 2 v 1, s ktorým každý napreduje
Ako posledný z trojice posudzovaných učebníc spomeniem šlabikár 
Hirschnerovej, Mungátovej, Nemčíkovej a Futovej. Ani tento šlabikár 
nepatrí do „klasiky“ šlabikárovej tvorby, no nie pre novú didaktiku číta-
nia, ale pre prístup k dieťaťu ako k bytosti, ktorá má prekonávať pre-
kážky s úsmevom na perách. Autorky sa snažili, aby každé dieťa našlo 
v šlabikári podnety, ktoré mu pomôžu v jeho osobnom napredovaní.
Šlabikár je dva v jednom, čiže obsahuje v sebe aj čítanku. To môže byť 
na vyučovaní organizačne výhodné. Už od začiatku sa objavujú aj zlo-
žitejšie slová, ktorých význam žiaci nie hneď chápu. Rôznorodosť je 
hybnou silou rozvíjania myslenia detí, ale v prípade učiteľovej snahy 
dosiahnuť so všetkými deťmi rovnaký vzdelávací posun v rovnakom 
čase, je tento šlabikár nevhodný, keďže sa vymyká základnému pe-
dagogickému princípu – postupnosti. Aj do výchovnej roly šlabikára 
sa tlačí modernosť, ktorú však podľa hodnotiteľov deti vo veku 6 – 7 
rokov nechápu vždy spoločensky žiaduco. 
 
Šlabikár by si mal vybrať učiteľ
Práca s každým šlabikárom a čítankou vyžaduje od učiteľa neprestaj-
nú vynaliezavosť, tvorivosť, porozumenie schopnostiam detí, flexibil-
né využívanie a rozširovanie ponúknutého materiálu podľa aktuálnej 
situácie v triede. Z odpovedí učiteliek a učiteľov je zrejmé, že prevažná 
väčšina pedagógov vníma svoju rolu vo využívaní učebníc práve takto, 
a to bez ohľadu na typ šlabikára.
Tiež sme zaznamenali, že viacerí učitelia menia medziročne typ šla-
bikára, dokonca nájde sa nemálo škôl, kde sa v rôznych triedach učí 
podľa rôznych šlabikárov. Isté je, že stotožnenie sa učiteľa so záme-
rom autorov je veľmi dôležité. To, či šlabikár vyhovuje naturelu dieťaťa, 
zistíme až po istom čase, čiže neskoro. Navyše, v triede máme tých 
naturelov toľko, koľko je žiakov, takže žiadna novinka: Najdôležitejší je 
učiteľ.   

Zuzana JUŠČÁKOVÁ,  
Štátny pedagogický ústav, Bratislava
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Semienka vedomostí
V našej škole zastavil trojčlenný tím nadšencov s nezisko-
vej organizácie SEEDS. Žiaci sa tešili, že sa v tento deň veľ-
mi nezadýchajú pri učení, no opak bol pravdou. Netrvalo 

dlho a interaktívne prednášky všetkých prítomných postupne 
a nenápadne vtiahli do deja. Prednášajúci boli skúsení cestova-
telia, ktorí vďaka spôsobu podania vybranej témy a svojej auten-
tickosti, prinútili nejedného zo žiakov, viac sa zamyslieť a uznať, 
že aj toto je spôsob, ako sa dajú získať nové informácie a vedo-
mosti. O čom sme diskutovali? 

Cestovanie v čase do roku 1989
S touto témou sa zblížili žiaci druhého ročníka gymnázia a sexty. 
Chceli sme im priblížiť 30. výročie Nežnej revolúcie a historické 
udalosti, ktoré jej predchádzali (rozdelenie Európy po 2. sveto-
vej vojne, výstavba Berlínskeho múru, udalosti roku 1968 a sním 
spojená okupácia, život obyvateľov v Československu). 
Zmeny v spoločnosti nám očami malého dievčatka, ktoré no-
vembrové udalosti na vlastnej koži prežívalo, pútavo vyroz-
právala Eva Ohrablová. Spestrením boli aj predmety, piesne či 
niektoré dekorácie z domácností, na ktoré by si skôr spomenu-
li učitelia alebo rodičia ako žiaci. Podstatné z toho, čo nám rok 
1989 priniesol však bolo to, že sloboda nie je samozrejmosť 
a zaslúži si našu neustálu pozornosť. 

Ľudia knihy – spoznávanie Blízkeho východu
Skupina žiakov z kvarty, kvinty a 1. A pracovala s témou roz-
manitosti kultúr, náboženstiev a národov na Blízkom východe, 
ktorá  je taká pestrá, že obyvateľom prináša nielen radosť zo 

života, ale často aj smútok, zlo a nenávisť. Skúsený cestovateľ 
Peter Rea, ktorý tento región sveta často navštevuje, žiakom 
porozprával o histórii tejto časti sveta, o pamiatkach svetového 
významu, o náboženstvách pochádzajúcich z Izraela. Atmosfé-
ru dotvorila aj možnosť vyskúšať si kippu – židovskú pokrývku 
hlavy pre mužov či možnosť nahliadnuť do biblie či koránu písa-
ného v arabskom jazyku. Maškrtné jazýčky potešila ochutnávka 
regionálnych dobrôt: chalva – sladkosť prevažne zo sezamových 
semienok a medu, maces – nekvasený chlieb typický pre židov-
skú kultúru. Vône a chute Blízkeho východu dali príjemnú bodku 
za naším putovaním na skok od Európy.

Veľká päťka Afriky
Prírodné scenérie Afriky zaujali najmladších žiakov z prímy a se-
kundy. Mirka Badinská priblížila žiakom prírodné zaujímavosti 
afrického kontinentu – život na savane, v pralese i na púšti, ty-
pické znaky niektorých živočíchov i to, aké je to zažiť ozajstné 
safari. Top témou bola veľká päťka – lev, leopard, nosorožec, 
slon a byvol. Zvedavci sa pýtali i dopĺňali už nadobudnuté infor-
mácie. Oko zas potešili suveníry vyrobené z tropického dreva.
Bol to príjemný cestovateľský deň, ktorý v nás doznieval ešte 
niekoľko dní, čoho dôkazom boli aj diskusie a zvedavé otázky 
žiakov, ktoré vyplynuli často až po prednáškach, no ostal na ne 
priestor na iných vyučovacích hodinách.   

Miroslava ČOPOVÁ
Gymnázium A. H. Škultétyho, Veľký Krtíš

Učiteľka geografie pozvala do školy cestovateľov, ktorí pripravili netradičné vyučovanie

Foto: Miroslava Čopová
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Tatra banka prichádza s projektom 
na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov
Tatra banka je už druhý rok generálnym part-
nerom inovatívneho vzdelávacieho produktu, 
ktorý si pod názvom Fenomény sveta vyskú-
šalo už viac ako 800 škôl z celého Slovenska. 
V spolupráci s neziskovou organizáciou EDU-
LAB a spoločnosťou Agemsoft sa v aktuálnom 
školskom roku rozširuje ponúkaný vzdelávací 
obsah o novú tematickú oblasť – Peniaze. 

Na slovenských školách je stále väčší dopyt po kvalitných 
vzdelávacích materiáloch k téme finančnej gramotnosti. Je 
to prierezová téma, ktorá má byť podľa Štátneho vzdelá-
vacieho programu prítomná na každom stupni vzdelávania. 
Fenomény sveta Peniaze sú odpoveďou na existujúci dopyt 
a ich cieľom je ponúknuť učiteľom materiály, vďaka ktorým 
sa žiaci zoznámia s komplikovanou témou atraktívnym spô-
sobom.

Špičkové vzdelávacie materiály
Kľúčovým prvkom Fenoménov sveta Peniaze sú videá z pro-
dukcie svetoznámej BBC, ktoré v kombinácii s pestrými ak-
tivitami a interaktívnymi cvičeniami zaujmú pozornosť žia-
kov a naučia ich premýšľať v súvislostiach. Žiaci sa zároveň 
učia kriticky myslieť, čítať s porozumením či spolupracovať 
v tímoch. To všetko sú zručnosti, ktoré neskôr využijú aj vo 
svojom pracovnom živote.

Rozvoj matematických kompetencií
Pri tvorbe Fenoménov sveta Peniaze sa autori opierali o Ná-
rodný štandard finančnej gramotnosti 1.2., pričom sa in-
špirovali aj spôsobom, akým finančnú gramotnosť testu-
je OECD prostredníctvom testov PISA. Žiaci sa zdokonalia 
v riešení slovných úloh, počítaní s percentami, interpretácii 
dát či prácou so štatistickým súborom. To všetko za použitia 
moderných a osvedčených vzdelávacích metód.

„Tak, ako sa Tatra banka snaží prinášať inovácie a nové trendy 
do bankovníctva, tak sa Fenomény sveta snažia rovnaké prin-
cípy prinášať do vzdelávania. Inovujú klasické zaužívané vyučo-
vacie metódy, čím zvyšujú kvalitu vzdelávania našich detí. Vzde-
lávanie je nevyhnutnou súčasťou pokroku, preto aj nám záleží 
na tom, aby sme vedeli posúvať jeho hranice,“ vysvetľuje Peter 
Matúš, člen predstavenstva Tatra banky.

Príležitosť pre každú školu
Už čoskoro si bude môcť akákoľvek škola na Slovensku vy-
skúšať inovatívne vyučovanie finančnej gramotnosti v praxi. 
V druhej polovici školského roka 2019/20 štartuje projekt, 
v rámci ktorého až 100 škôl získa bezplatný balík vzdeláva-
cích materiálov Fenomény sveta Peniaze. Jedinou podmien-
kou je registrácia do projektu, ktorá štartuje už 15. januára 
2020 na webe www.fenomenysveta.sk. 

Viac informácií o projekte, ktorý do slovenských škôl prináša 
Tatra banka, nájdete na www.fenomenysveta.sk.
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Číta celá škola
Čitateľská gramotnosť je obľúbené slovné spojenie, ktoré 
sa stalo strašiakom slovenského školstva. Funkčné čítanie 
je problémom žiakov a v niektorých prípadoch aj učiteľov. 

Svet ponúka množstvo informácií a problémom je ich triedenie 
a rozlišovanie zdrojov, inak sa môžeme ľahko stať hračkou šikov-
ného manipulátora. Obľúbené je tvrdenie o lepšom socialistickom 
školstve. Žiaci boli ticho a slušní, učebnice boli, ideologický balast 
prehliadneme. Takéto direktívne školstvo sa môže páčiť, z pohľa-
du čitateľskej gramotnosti je však devastačné. Učenie nadiktova-
ných poznámok bez možnosti kriticky sa pýtať nás poznačí na celý 
život. Školstvo produkovalo poslušných a dôverčivých ľudí.
V dnešnej dobe sa pokúšame čitateľskú gramotnosť riešiť rovna-
ko silovo ako v minulosti. Stačí príkaz a problém bude vyriešený. 
Spravili sme všetko. Najhoršou aktivitou, ktorú pozitívne spomí-
nala aj ministerka školstva, je projekt Záložka do knihy spája školy. 
Vyzerá efektne, školy sa ochotne zapájajú, málokto sa však za-
mýšľa nad tým, koľkí žiaci pod vplyvom záložky začnú naozaj čítať. 

Ako priviesť žiakov k čítaniu?
Povinné školské čítanie je ďalšou ranou, ktorá odradí aj existujú-
cich čitateľov. Základným predpokladom čítania je vnútorná moti-
vácia. Musím mať text, ktorý ma čítať baví. V tejto fáze neriešime, 
čo žiak číta, tešíme sa z toho, že číta. 
Vyučovanie v celej škole sa preruší, žiaci si vyberú knihy a počas 
vyučovania si všetci čítajú. Viem, dôležitá je aj pravidelnosť a jed-
norazová akcia príliš efektívna nie je. Naše Číta celá škola bola jed-
norazová aktivita. V prvej fáze som na to musel pripraviť kolegov, 
ktorí sa museli prichystať na to, že pripravenú polročnú písomku 

musia odložiť. Zároveň boli dôležitou súčasťou, aj oni si mali do-
niesť knihy a čítať si spolu so žiakmi. Je to významná časť, čítaním 
učiteľov ukazujeme žiakom, že čítanie je aj pre nás dôležité. Nič 
nie je horšie ako učiteľ, ktorý iným niečo prikazuje a sám vlastným 
správaním to popiera. Učitelia mali do tried doniesť viacero kníh. 
Aj pre žiakov, ktorí si knihu zabudnú doniesť. Zároveň je tu príle-
žitosť, ako žiakom ukázať a predstaviť dobré knihy. Ďalší dôležitý 
pokyn bol nekomentovať, čo žiaci čítajú.
Z pohľadu žiakov boli pokyny nasledovné: Doniesť si fyzickú knihu 
(čítanie z mobilov a tabletov, okrem elektronickej čítačky, nebude 

Populárna školská akcia na podporu čítania a získanie nových čitateľov

Fo
to

: a
rc

hí
v 

SS
OŠ

 D
SA

, T
re

bi
šo

v 
(a

j h
or

e)



DOBRÁ ŠKOLA
Január 202015

OTÁZKY PRE ŠPEKULANTOV

Máte v triede špekulantov, ktorí vás neustále 
bombardujú otázkami? Nasledujúce otázky by 
ich mohli aspoň na chvíľu zabaviť.

373 
 Rok 2020

Pred niekoľkými dňami sme vkročili do roku 2020. Tento 
letopočet má z matematického hľadiska viaceré zaujímavé 
vlastnosti:

1. Letopočet 2020 pozostáva z dvoch dvojciferných čísel, 
ktoré sa za sebou opakujú (20/20). Nájdite predchádza-
júci a nasledujúci rok s touto vlastnosťou.

2. V zápise roku 2020 sú použité iba dve rôzne číslice. Náj-
dite predchádzajúci a nasledujúci rok s touto vlastnosťou.

3. Ciferný súčet letopočtu 2020 je 4 (2 + 0 + 2 + 0 = 4). Nájdi-
te predchádzajúci a nasledujúci rok s ciferným súčtom 4.

374 
 Slimáky

Nedávno prišiel môj 
známy do svojej zá-
hrady a na kameni uvi-
del slimáka. Vyfotogra-
foval ho a potom doma 
v softvéri na úpravu fo-
tografií urobil „zrkadlo-
vý obraz“ tejto fotogra-
fie. Na obrázku sú obe 
fotografie: pôvodná aj 
zrkadlovo prevrátená. 
Neprezradíme však, 
ktorá je ktorá. Podarí 
sa vám na to prísť?

povolené). Ak má niekto rozčítanú knihu, má to jednoduché. No to 
nebola hlavná cieľová skupina, tou boli nečitatelia, ktorí si potre-
bovali vybrať vhodnú knihu. Tí, ktorí vám pyšne povedia, že nikdy 
neprečítali žiadnu knihu. Čitatelia mohli doniesť viacero dobrých 
kníh. Aj toto je dôležitá časť, možno práve tu sa objaví kniha, ktorá 
si nájde čitateľa a bude aj dočítaná.

Škatuľa kníh poslednej záchrany
Ráno som prechádzal triedy a zisťoval množstvo donesených 
kníh. Nevyzeralo to dobre. Mnohí zabudli. Vtedy sa ukázala voľne 
prístupná knižnica v našej škole ako dobré riešenie. Našli sa  žiaci, 
ktorí o nej vôbec nevedeli. Taký dav ľudí pred ňou ešte nikdy nebol 
a knihy sa utešene míňali.
A potom mohol zaznieť cez školský rozhlas pokyn – prerušujem 
vyučovanie, môžete si slobodne vybrať knihy a pustiť sa do čítania. 
Celá škola prerušila činnosť, ktorú robila, žiaci si mali vybrať čo 

najpohodlnejšie miesto a pustiť sa do čítania. Od pána riaditeľa 
až po pani upratovačky. Marketingovo bolo vďačné čítanie Zločinu 
a trestu pánom riaditeľom. V školskom bufete sa zas čítal Pištoľ 
na predaj. Prechádzali sme školou a niesol som škatuľu kníh po-
slednej záchrany. Už nebola potrebná. Šokovalo ma ticho, ktoré 
v škole panovalo. Triedy vyzerali byť prázdne. A keď sme otvorili 
dvere, boli plné čítajúcich žiakov. Ak zaznel smiech, niesol sa celou 
školou. Čítanie fungovalo. Ak aj žiaci brali čítanie ako možnosť, ako 
sa vyhnúť vyučovaniu, bol to pozitívny fakt – čítanie bolo vnímané 
ako tá lepšia alternatíva. Celá škola čítala spoločne 15 minút, po-
tom záležalo už od učiteľa, čo sa dialo ďalej. Buď žiaci pokračovali 
v čítaní, alebo pokračovali vo vyučovaní.

Najdôležitejšia fáza nastala po dočítaní. Ak kniha zafungovala 
a žiaci v čítaní pokračovali aj mimo školy, bol to úspech. Pri roz-
hovoroch mi viacerí tvrdili, že plánujú čítať ďalej. Najväčšie fiasko 
som zažil v našej materskej škole. Aj tu sa deťom čítalo. Deti nám 
nadšene ukazovali knihy. Jeden chlapec však vyhlásil, že knihy 
nechce čítať a na otázku, či mu rodičia čítajú pred spaním rozpráv-
ky odpovedal, že mu rozprávky púšťajú v televízii – tu už je škola 
bezmocná.
Ešte jedna vec v našom čítaní chýbala, a to zdieľanie prečítaného, 
potrebujeme si utriasť, čo sme vlastne prečítali a ideálny spôsob 
je, keď sa o tom pozhovárame s inými, to nás donúti jasne for-
mulovať myšlienky. Tu budeme musieť nájsť ešte vhodný spôsob, 
ako to zrealizovať.   

Marián KIČINKO,  
SSOŠ DSA, Trebišov

Prerušujem vyučovanie, 
môžete si vybrať knihy 

 a pustiť sa do čítania.
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DOBRÉ TIPY

TIP 01
Používajte láskavý humor.

Humor je liek. Vie pomôcť hlavne vám, ak musíte zvlád-
nuť v triede náročnú situáciu, ktorá príde nečakane. Nieke-
dy stačí povedať akože pre seba, no dosť nahlas na to, aby 
to žiaci počuli: „Jozef, učíš rád. Vybral si si toto povolanie, lebo 
máš rád ľudí, rád sa delíš o to, čo vieš...“  Žiaci väčšinou rea-
gujú smiechom. A napätie je preč. Vyvarujte sa ale humoru, 
ktorý by mohol žiakov uraziť. Tá hranica je extrémne tenká. 
Ak ju prekročíte, je na mieste povedať: „Ospravedlňujem sa, 
ak sa ťa to dotklo.“ 

TIP 02
Nezvyšujte zbytočne hlas.

Krik ešte žiadnej situácii neprospel. Učiteľ by mal vedieť vy-
cítiť moment, kedy už žiaci nie sú schopní udržať pozornosť 
a vynútiť si ju krikom je ten najhorší spôsob. Niekedy stačí 
povedať: „Skúste ešte chvíľu vydržať, rada by som povedala 
jednu veľmi zaujímavú informáciu.“ Potom treba dať rýchlo 
priestor pre aktivitu žiakov. Situácií, kedy je zvýšený hlas 
naozaj na mieste, býva v triede ako šafranu. Ak je to váš 
spôsob v každej vážnejšej situácii, jediné, čo vám to prine-
sie, je problém s hlasivkami. Žiaci si totiž dokážu zvyknúť aj 
na to, že niektorí učitelia riešia všetko krikom. 

TIP 03
Vedzte, že dieťa vás nemôže 
uraziť.

Učiteľov hnevá na žiakoch spôsob komunikácie s autori-
tami. No všetci sa neustále učíme. Predstava, že samotný 
status učiteľa vám prinesie autoritu, nie je správny. Prvým 
dôležitým postojom je nelipnúť na nej. V takomto prípade 
zvládnete s nadhľadom aj otázku: Načo mi toto bude? Stačí 
povedať: „Pravdepodobne bude v tvojom živote len málo situ-
ácií, kedy to využiješ. No ber to ako tréning mozgu. Tvoj mozog 
bude oddychovať pri počítačovej hre. Teraz mu dáme trochu 

zabrať.“ A usmejte sa. Nie ironicky, ale láskavo. Dieťa po-
trebuje vedieť, že provokácia nevyšla, no hranica je presne 
stanovená. Vami.

TIP 04
Staňte sa rozprávačom príbehov.

Každá preberaná téma i tá vo fyzike, matematike či chémii 
môže začať príbehom. Ak ste v tom dobrý, získate si žiakov 
ako poslucháčov. Budú čakať ako kráľ Šahriár na každý nový 
Šeherezádin príbeh. 

TIP 05
Buďte vzorom.

„Dieťa netreba špeciálne vychovávať, treba pekne žiť a ono sa 
pridá.“  Táto myšlienka kedysi kolovala internetom a je múd-
ra. Deti odpozorujú, kým ste a pridajú sa. Preto, ak budete 
láskavý k svojim žiakom, budú i oni k vám a medzi sebou. Ak  
s nimi budete súperiť, budú i oni s vami a medzi sebou. Ak 
nebudete konzistentný vo svojich postojoch a rozhodnu-
tiach, aj oni si budú časom myslieť, že všetko sa dá variovať. 
Ak im nedovolíte sa pýtať, naučia sa mlčať aj vtedy, keď sa 
pýtate vy. Ak budete pravdivý vo svojich vyjadreniach a lás-
kavý vo svojich prejavoch, budú také i „vaše“ deti. 

TIP 06
Priznajte, že niečo neviete.

Existuje konferencia Učiteľ nie je Google, no niektorí učitelia 
to stále nechcú prijať. Svojím postojom Ja viem všetko do-
cielia iba to, že ich budú chcieť žiaci nachytať. A to zabije 
akúkoľvek snahu o príjemnú atmosféru. Je lepšie povedať: 
„Tak toto som už od vysokej školy zabudla. Ak chvíľu počkáte, 
možno si spomeniem, no rýchlejšie asi bude, ak to teraz spolu 
vyhľadáme.“ Dokonca vznikne krásny priestor na to, aby ste 
povedali niečo o tom, čo sú to dôveryhodné zdroje.

Učitelia sa často trápia tým, že sa im v triede zle učí. Nemajú dosť času na to, aby mali so žiak-
mi taký vzťah, aby bolo všetkým v triede príjemne. Je však známe, že žiaci i dospelí sa radšej 
učia od tých, ktorých majú radi. A preto vložiť námahu do vzťahu, ktorý máte so svojimi žiakmi, 

je nesmierne dôležité. Neexistuje na to univerzálny recept, no možno pár odporúčaní môže pomôcť.

Ako si získať svojich žiakov
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DOBRÉ TIPY

TIP 07
Neklamte a neodsudzujte.

Napriek všetkým dobrým predsavzatiam a postojom sa 
môže vyskytnúť situácia, kedy sa musíte rýchlo rozhod-
núť, či je prospešné povedať pravdu. Študenti sa mô-
žu spýtať: „Vyskúšali ste drogy? Pijete? Fajčíte? Čo si myslíte  
o politike?“ Vyhraďte si právo neodpovedať. „Nechcem hovoriť  
o sebe, no vo svojom okolí mám človeka, ktorý...“ Upriamite tak 
pozornosť iným smerom, no váš postoj k danej téme bude 
zrejmý a ten je podstatnejší ako vaše skúsenosti. Neodsu-
dzujte žiakov, ktorí majú iný názor. Na korekciu ich názorov 
ste tu vy – pozorným počúvaním, videním vecí v kontexte 
a dôverou môžete dosiahnuť, že dieťa uvidí veci inak.

TIP 08
Oslovujte žiakov pekne.

Dôležité je, aby ste čo najskôr vedeli krstné mená svojich 
žiakov. Dáva to žiakom pocit, že sa o nich zaujímate. „Ty tam 
v tom modrom svetri“ – takouto vetou v dieťati živíte pocit, 
že pre vás nie je podstatné. Ak netrafíte meno, pokojne po-
vedzte: „Prepáč. Skúsim si to už zapamätať.“  Nabudúce sa 
môžete opäť pomýliť (zvlášť, ak učíte celú školu), tu po-
môže humor: „Vidíte, mená študentov sú pre mňa tréningom 
mozgu. Musím trénovať viac.“  Verte mi, ak začnete hovoriť 
svojim žiakom zdrobneninou, najprv im to bude zvláštne 
(obzvlášť tým starším), no potom s istou dávkou recesie 
začnú pekne oslovovať aj jeden druhého. Bežne povieme 
Zuzka, Hanka, Katka, Janko, tak prečo nepovedať aj Vladko, 
Barborka, Martinka?

TIP 09
Nájdite vždy dôvod chváliť.

Áno, sú často leniví a drzí. Najradšej by mali voľnú hodinu. 
No, väčšina žiakov je takými len do prvej pochvaly. Dieťa, 
ktoré má túžbu sa prejaviť, ak nemôže byť najlepšie, bude 
teda aspoň najhoršie, aby malo vašu pozornosť. Vtedy asi 
nepomôže dať len jasnú stopku, ale pokúsiť sa nájsť niečo, 
čo na dieťati úprimne oceníte. Niekedy stačí povedať miesto: 
Ty stále rozprávaš, tak ťa zamestnám – rozdaj pracovný list! 
úplne jednoduchú vetu: Všimla som si, Radko, že si šikovný. 
Poď, rozdáš toto ostatným. Chce to veľa sebazaprenia najmä 
pri deťoch, ktoré ubližujú spolužiakom i vám. Ale to, že de-
ti, ktoré rodičia milujú, chodia do školy, aby sa niečo naučili 
a tie, ktorým sa nedostáva lásky preto, aby ich mal niekto 
rád, to nie je výmysel.

TIP 10 
Majte na pamäti, že aj dieťa 
má svoje starosti.

Nikdy nepovýšte vyučovací predmet nad dieťa. Tak ako i uči-
telia sú lepšími i horšími hercami, lebo všetci máme svoj 
osobný život s vrcholmi i pádmi a občas naozaj nevieme 
nechať starosti v kabinete, aj deti sú na tom úplne rovnako. 
Nikdy nevieme, či dieťa spí na lavici preto, že bolo celú noc na 
sociálnej sieti, alebo preto, že sa učilo na iný predmet a cíti 
taký tlak od rodičov, že nevedelo zo stresu zaspať, alebo sa 
rodičia hádali, alebo muselo dokonca pracovať. Tých „alebo“ 
je veľmi veľa. Nečakajte ani pri rozhovore medzi štyrmi oča-
mi, že dieťa bude úprimné, a povie pravdivo, čo sa deje. Jemu 
teraz postačí, ak budete ohľaduplný. A všímavý. 

TIP 11
Verte svojim žiakom.

Ukrivdiť dieťaťu je najvážnejší pedagogický prehrešok. Ak sa 
vám to nechtiac „podarí“, zaručene ste prišli o žiakovu dôve-
ru. Získať si ju späť je skoro nemožné. A je to tiež nesmierne 
dlhá cesta. Preto buďte radšej učiteľom s takým veľkým pe-
dagogickým sebavedomím, že budete svojim žiakom od prvej 
chvíle veriť. Nebudete ich podrobovať neustálym skúškam, 
či si vašu dôveru zaslúžia. Povedzte im: „Verím vám.“  A mys-
lite to úprimne. Pripravte sa ale na to, že vašu dôveru možno  
i opakovane sklamú. Hovorte s nimi o tom, no dajte im druhú 
šancu. Oni sa od vás učia. Učia sa byť lepšími, lebo niekto  
v nich úprimne verí.   

Martina SONDEJ HOSŤOVECKÁ
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Knižné žihadlo
Koľko toho viete o včelách? Nezaskočia vás už bežné det-
ské otázky a vy ostanete v pomykove? Koľko včiel je v úli? 
Ako dokážu komunikovať? Vyhynie ľudstvo bez včiel? Vraj 

to s touto hrozbou, ktorú predstavuje vyhynutie včely medonos-
nej a následné neopeľovanie rastlín, nie je až také vážne, včely 
údajne až takým kvalitným opeľovačom nie sú. Mucha je v tom-
to omnoho úspešnejšia, väčšinu kvetov opelí ona. Včela slúži 
hlavne ako propagátor dôležitosti hmyzu. Nebojte sa, táto kniha 
o včelách však nebude oberať deti o ilúzie.
Najlepším riešením je dať knihu Piotra Socha Včely deťom 
priamo do rúk. Bude to možno veľký problém, lebo je nao-
zaj veľkoformátová. Ilustrácia na prebale poteší aj najmen-
ších, keďže môžu na obrázku sledovať, ktoré včely na nohách 
nesú peľ. Deti sa možno pri jej čítaní zamyslia aj nad rodo-
vou nespravodlivosťou – trúdy majú len jedinú funkciu a ča-
ká ich pohodlný život. Začiatok zimy je však pre nich krutý  
a znamená smrť. Pokiaľ nie ste včelár, určite sa aj vy dozvie-
te nové informácie o tomto hmyze. Kariéru v úli môžu ro-
biť len ženy a včelia matka je neľútostná ku konkurentkám  
a bez váhania ich zabíja. Mládež zas poteší fakt, že mama sa 
vyprace z úľa a prenechá ho svojim potomkom. 
Včelia komunikácia je zaujímavý rébus a tu by som si vedel pred-
staviť aj dramatizáciu a vytvorenie hry. Natáčanie sa smerom 

k slnku a tvorenie osmičky, kde druhá včela musí dešifrovať ta-
nec a nájsť zdroj nektáru, môže byť dobrou zábavou a tréningom 
skupinovej spolupráce.
História včiel je ešte komplikovanejšia, deti systematic-
ké okrádanie včely ľuďmi nebudú vnímať, no to, že kedysi 
sme jedli nielen med, ale aj samotné včely, už asi neodtajíme.  
V stredoveku sa včela používala ako zbraň, keď sa úle zhadzovali 
na nepriateľské vojská. Informáciu o tom, že včely čakajú celú 
zimu, aby mohli ísť na záchod, by zas učitelia mohli použiť pri 
žiakoch domáhajúcich sa návštevy toalety.
Včely lietajú len na vzdialenosť 2 – 3 kilometrov, dlhšia tra-
sa je pre ne neefektívna, ľudia však aj v tomto smere doká-
žu byť vynaliezaví  a úle presúvať. Za povšimnutie stojí čoraz 
tradičnejší podnikateľský plán, kde sa zarába okrem tradič-
ných včelích produktov aj na prenájme úľov poľnohospodá-
rom, ktorí potrebujú opeliť rastliny. Ekologickému aspektu 
sa kniha nevyhýba, včely vymierajú, zabíjajú ich pesticídy  
a monokultúrne polia im počas celého roka nedokážu poskytnúť 
dostatok potravy. Keďže včely dokážu zahnať aj slona – používa-
jú sa na stráženie polí pred slonmi – hádam sa im podarí odolať 
aj útokom omnoho menšieho tvora – človeka.   
  

Marián KIČINKO
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V Regionálnom centre autistov v Žiline mikulášske balíčky 
pre deti, žiakov a klientov tohto roku zabezpečili ľudia zo 
senior klubu Priatelia. Preoblečení za Mikuláša, anjela 

a čerta navštívili s básničkami a pesničkami každú triedu aj dve 
herne Špecializovaného zariadenia a Praktickú školu. Rozdáva-
li nielen balíčky, ale aj úsmevy a lásku. Pozitívnou energiou na-
plnili celé naše zariadenie. Deti sa tiež snažili a spievali, recitova-
li, aby si darček zaslúžili. Porozumenie medzi seniormi a deťmi 
pretrváva už dlhé roky. Spája ich dobrý úmysel navzájom si 
robiť radosť. Ďakujeme im aj touto formou za to, že aj naše 
zariadenie zaradili tohto roku do svojho programu a pripravi-
li naozaj skvelého Mikuláša.   

Anna MICHULKOVÁ
Regionálne centrum autistov, Žilina

Podľa Asociácie amerických vydavateľov (AAP) vzrás-
tol v USA v roku 2018 počet predaných audiokníh 
o 37,1 %. Podľa Správy o českom knižnom trhu 

2017/2018 sa zvýšil predaj audiokníh v porovnaní s rokom 
2016 o 14,1 %. 
Z pedagogických skúseností vieme, že jedným z hlavných 
problémov študentov je, aby mali všetky materiály na ma-

turitu pohromade. Niečo stratia, niečo založia. Tesne pred 
maturitou potom zháňajú chýbajúce lekcie, fotia si texty  
a poznámky od spolužiakov na mobily a potom sa ich snažia 
z malých obrazoviek dešifrovať. Preto sme zvolili koncepciu: 
Všetko v jednom audiu. Každý z 25 okruhov trvá v prieme-
re približne 12 minút. Jednu alebo dve lekcie si žiaci môžu 
pokojne vypočuť cestou do školy alebo dokonca cez veľkú 
prestávku. Túto učebnicu zostavili učitelia priamo z gym-
názií, kde dlhodobo učia, pripravujú študentov na maturitu 
a napokon aj sedia v maturitných komisiách, či im dokonca 
predsedajú. Poznajú podrobne cieľové požiadavky, otázky, 
ktoré žiaci môžu pri maturite dostať ako aj najčastejšie chy-
by, ktorých sa študenti dopúšťajú.   

Branislav  KOČAN
Vydavateľstvo POČUJ

December je posledný mesiac v roku. Pre mnohých 
ten najkrajší, plný očakávaní, radosti a splnených pria-
ní. Pre deviatakov je to ale obdobie, v ktorom si lámu 

hlavu nad tým, kam na strednú školu.
A preto sme 5. a 6. decembra 2019 otvorili brány našej ško-
ly, aby sme deviatakom a ich rodičom ukázali jej priesto-
ry a predstavili odbory, ktoré budeme v školskom roku 

2020/2021 otvárať – marketing, služby v cestovnom ruchu, 
informatika a informačné systémy a poradenstvo vo výžive 
(s orientáciou na pohybové a športové aktivity).
Naši študenti si pripravili pre žiakov základných škôl pes-
trý program. Marketéri overili ich vedomosti súťažným kví-
zom, cestoruchári si pripravili krátku rozprávku ako ukážku 
animačných služieb pre deti, informatici natočili a zostrihali 
kreatívne video a športovci predviedli ukážku rozcvičky pred 
tréningom a porozprávali o zdravej výžive. 
Záujem o Dni otvorených dverí bol naozaj veľký, celé dva dni 
sa dvere našej školy nezatvorili. My len veríme, že deviata-
kov či ich rodičov naša prezentácia oslovila a dúfame, že sa 
uvidíme v septembri.   

Viera PSOTOVÁ
SSOŠ Via Humana, Skalica

VIEME O VŠETKOM

Dni otvorených dverí

Audiokniha – nová učebnica angličtiny

Priateľstvo dvoch generácií
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SURFUJTE S NAMI

Bezpečne na nete
Bezpečnosť na internete je té-
mou, ktorá sa dotýka nielen detí, 
ale aj dospelých, rodín, aj školy. 
Venovať sa jej môžete nielen na 
informatike, ale aj na etickej vý-
chove. Okrem známeho projektu 
ovce.sk, môžete využiť aj mate-
riály projektu spoločnosti ESET. 
Na stránke nájdete materiály pre 
rôzne vekové skupiny, aktuálnou 
témou sú napr. selfie a riziká s ni-
mi spojené či malvér. Ďalšie témy 
budú pridávané postupne. 

History Lab
Štúdium a výučba dejepisu nie sú len o memorovaní fak-
tov. Dôležitou súčasťou dejepisu by mal byť rozvoj kritic-
kého myslenia, hľadanie 
a chápanie súvislostí, po-
rozumenie príčinám a ná-
sledkom jednotlivých his-
torických udalostí. Pomôcť 
k tomu môže aj práca s fo-
tografiami, dobovými do-
kumentmi či audio nahráv-
kami. To všetko ponúkajú 
krátke interaktívne cviče-
nia českého projektu His-
tory Lab, ktoré sú dostup-
né na webovej adrese projektu. Počas práce na cvičeniach 
musia mať žiaci k dispozícii počítače alebo tablety s pripo-
jením na internet. Je potrebné sa najskôr bezplatne regis-
trovať. Cvičenia môžete premeniť aj do offline aktivít, stačí 
ich vytlačiť a rozdať žiakom. Výborné na projekte je to, že sa 
cvičenia venujú aj tzv. malým dejinám a prezentujú aj menej 
známe, no zaujímavé príbehy, ako je napr. snaha Antonína 
Zápotockého o zmenu Vianoc. 

17 cieľov udržateľného rozvoja
V roku 2015 medzinárodné spoločenstvo (OSN) zadefino-
valo ciele, ktorých napĺňanie by malo viesť k riešeniu najzá-
važnejších problémov dnešného sveta, zaslúžiť sa o zmenu 
i lepší život. Sedemnásť cieľov udržateľného rozvoja pokrý-
vajú kľúčové oblasti, medzi ktoré patrí aj vzdelávanie. Ak má 
byť škola prepojená s reálnym svetom a životom, je vhod-
né, aby sa o nich žiaci dozvedeli aj v škole. O to viac, že sú 
spracované v podobe kvalitných vzdelávacích materiálov 
a scenároch vyučovacích hodín, ktoré nájdete v sekcii free 
materials. Sú v angličtine, no šikovný učiteľ si ich dokáže 
poľahky prispôsobiť svojim potrebám. Stránka poskytuje aj 
viacero možností, ako začleniť vzdelávanie o cieľoch udr-
žateľného rozvoja aj do dlhodobých školských projektov. 
Viac sa o téme dozviete aj v slovenskej príručke na adrese  
bit.ly/cielerozvoja.   

Príbeh Banskej Štiavnice
Spoznajte so žiakmi dejiny Banskej Štiavnice, historickej 
i súčasnej pýchy Slovenska cez interaktívnu stránku, kto-
rá sa môže stať vzorom 
pre ďalšie mestá. História 
mesta UNESCO je tu roz-
delená do deviatich prí-
behov (Sopka, Vzostupy 
a pády, Baníci a obyvateľ-
stvo, Ohrozenia, Priemysel 
a vynálezy, Architektúra), 
ktoré sú spracované ľah-
kým, pútavým jazykom. 
Všetky príbehy sú sprevá-
dzané kvalitnými fotogra-
fiami, dobovými vyobraze-
niami a krátkymi animovanými videami. Stránku využijete 
na dejepise, geografii i vlastivede. 

Vypadni.sk
Čoraz častejšie sa ako učiteľ stretávam s tým, že žiaci málo 
poznajú miesto, kde žijú a jeho okolie. Možno je to spôsobe-
né tým, že ako rodina necho-
dievajú na výlety, možno len 
tým, že ani netušia, aké zau-
jímavé miesta majú na dosah 
ruky. Preto som už štvrtákom 
na vlastivede zadal prácu vy-
hľadávať, spoznávať a vybrať 
pre nich zaujímavé miesta na 
mape cestovateľského por-
tálu vypadni.sk. Veľmi ich 
to zaujalo a boli prekvape-
ní, koľko úžasných vecí sa dá 
vidieť v okruhu pár desiatok 
kilometrov od ich domovov. 
Možno sa im podarí presvedčiť rodičov, aby sa tam spoloč-
ne vybrali. A to nie je málo. Skúste to aj vy, neoľutujete. 

Peter FARÁRIK

http://sheeplive.eu/?r=ovce
https://bezpecnenanete.eset.com/sk/
http://testlab.felk.cvut.cz:8283/
http://testlab.felk.cvut.cz:8283/
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/
https://globalnevzdelavanie.sk/global-education-youth-work/
http://pribeh.banskastiavnica.travel/
http://pribeh.banskastiavnica.travel/
http://Vypadni.sk
http://www.vypadni.sk/
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ZÁPISKY SKLEROTICKÉHO UČITEĽA

Zvýšenie  
platu  

o 30 %
Z chodby sa ozýval mohutný krik detí. Život sa predieral 
všetkými škárami a nedalo sa pred ním uniknúť. Ani 
úporná snaha pedagogického zboru ho svojím intenzív-

nym pôsobením nedokázala zhatať a primerane školským po-
riadkom spacifikovať. Dokonca ani školský vzdelávací program 
nezastavil túto riavu kypiacu radosťou a túžbou po vzdelávaní. 
Busta Komenského sa spokojne usmiala, vonku práve prebie-
hala škola hrou, tretiaci intenzívne hrali karty o peniaze a ich 
finančná gramotnosť sa priamo úmerne zväčšovala spolu so 
zvyšujúcim sa množstvom dlžobných úpisov, ktoré si spisova-
li podľa návodu z internetu. Ocenená bola dokonca aj hodnota 
školskej práce, keď sa ktosi upísal nedobrovoľnému písaniu cu-
dzích domácich úloh. Sexuálna výchova sa práve vrývala do 
lavice, dosť detailný popis ženského tela bol komentovaný 
praktickými vysvetleniami, ktoré by učiteľku biológie zaručene 
uviedli do rozpakov a prekvapili rodičov, ktorí doposiaľ nesme-
lo mávali včielkami či kvietkami, prípadne aj túto časť vzdelania 
prenechali škole.
V zborovni však panovalo ticho. 
Občas niekto zazrel na spo-
kojného Komenského, všetci 
upierali pohľady najmä na te-
lefón. Každú chvíľu mal zazvo-
niť. A potom sa zrúti učiteľské 
nebo a všetky učiteľské pravdy 
dopadnú tvrdo na zem. Celá zborovňa čakala rozčúlené tele-
fonáty od rodičov. Včera to už bolo v médiách a teraz to do-
ľahne na ich školu. Väčšina mala jednoduchú stratégiu, nesmú 
zdvihnúť telefón. Ak ich dobehne rozzúrený živý rodič a bude sa 
z nich snažiť spraviť mŕtveho pedagóga, povedia, že za to môže 
zlý školský systém, deti sú nevychované a málo sa doma učia. 
Márne sa im snažia zvyšovať množstvo domácich úloh, v praxi 
to vyzerá dokonca opačne. Čím viac má žiak úloh, tým menej ich 
spraví. A učebnice sú zlé. Nie sú a keď sú, tak je to katastrofa. 
Telefóny však mlčali v celej zborovni spoločne. Žiaden z ro-

dičov sa nesťažoval na zlé výsledky v PISA testoch a ne-
domáhal sa nápravy. Ani jeden jediný. Testovanie žiakov  
z pohľadu požiadaviek trhu ich nezaujímalo. Omnoho väčšiu 
snahu vyvinuli, keď tesne pred polrokom zistili, že známky na 
vysvedčení nekorešpondujú s ich predstavami o schopnos-
ti vlastného dieťaťa a diametrálne sa odlišujú od rodinného 
sociálneho statusu. A možno bol problém ešte hlbší, aj rodičia 
detí zlyhávajú v čítaní s porozumením, keďže kvalitné socia-
listické školstvo kritické myslenie podporovalo výrazne menej 
ako Egypt svoj národný hokejový tím. A tak neviditeľný problém 
prestáva existovať, jazykom úradníka je vyriešený. Preto nikto 
nevolá a problém je to o to väčší.
Atmosféra v zborovni sa uvoľnila, poniektorí sa už aj za-
mysleli nad tým, že by mali vybehnúť na chodbu a spraviť  
s tým hlukom poriadok, lebo sa opäť príde sťažovať deduško 
Silván, ktorý má drobnochov hydiny hneď za areálom ško-
ly a ten tvrdí, že sliepky mu horšie znášajú počas dní, keď sa 

v škole učí. Krik má devastač-
ný vplyv na znášku, nedokáže 
si predstaviť, ako takýto hluk 
pôsobí na samotné deti, ktoré 
zlaté vajcia vzdelanosti takto 
znášať nemôžu. Riaditeľ svoj-
ho času nad jeho sťažnosťami 
mávol rukou a v duchu si rad-

šej zaprial zlatú rybku ako zlaté vajce, no od času, keď videl 
Silvána po ulici pobehovať s človekom z hygieny, ktorý meral 
hladinu hluku, začal vec brať vážne, takže pošepky kolegom 
dohováral, aby brali ohľad na sliepky. V škole sa rozšírila fáma, 
že sliepkami mieri na určitú časť učiteľského zboru. Kolegy-
ňa Hraláková spustila odvetnú protiakciu, v ktorej sa spomínal 
kohútik jarabý, ktorý nemá chodiť do školskej záhrady. V istý 
čas si to pospevovala celá škola. Robila tak s veľkou chuťou 
a nadšením. Najmä pri riaditeľni si ju pohmkávali mnohí. Tieto 
veršíky sa však zvláštnou zhodou okolností dostali k Silvánovi, 

Celá zborovňa čakala rozčúlené  
telefonáty od rodičov.
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373  
 Rok 2020

1. Toto bolo ľahké. Predchádzajúci rok s touto vlastnosťou 
bol 1919. Nasledujúci bude 2121.

2. Pokiaľ ide o predchádzajúci rok, odpoveď je 2002. Pokiaľ 
ide o najbližší budúci rok, možno vám ako prvý napadol 
rok 2200. V zadaní sa však nevyžaduje, aby sme použili  
číslice 0 a 2. Číslicu 2 použiť musíme, pretože bez nej by 
sme sa museli veľmi vzdialiť od roku 2020, ale namiesto 
číslice 0 môžeme použiť napríklad 1. V tom prípade bu-
de najbližším takým rokom 2112, ktorý príde skôr ako 
rok 2200.

3. Ciferný súčet 4 vieme dosiahnuť iba tromi spôsobmi: 
4 = 1 + 1 + 1 + 1, 4 = 2 + 2 + 0 + 0, 4 = 2 + 1 + 1 + 0. Prvú 
možnosť môžeme vylúčiť, pretože bez použitia dvojky sa 
príliš vzdialime od roku 2020. Druhá možnosť vedie k ro-
kom 2002 a 2200. Tretia možnosť vedie k rokom 2011 
a 2101. Predchádzajúcim rokom s ciferným súčom 4 tak 
bol rok 2011 a prvým nasledujúcim bude 2101.

374 
 Slimák

Pôvodná (teda správne otočená) fotografia je skoro urči-
te tá, na ktorej je ulita slimáka pravotočivá, t. j. odvíja sa  
v smere hodinových ručičiek. Skoro všetky slimáky majú totiž 
takéto pravotočivé ulity. Výnimky síce existujú, ale sú veľmi 
zriedkavé. Ľavotočivú ulitu má údajne iba jeden z milióna sli-
mákov. Navyše, slimáky s takýmito ľavotočivými ulitami sú 
celí zrkadlovo prevrátení a aj pohlavné orgány majú na druhej 

strane. To im bráni rozmnožovať sa s normálnymi slimákmi. 
Mohli by mať potomstvo iba s rovnako ľavotočivým slimákom,  
avšak vzhľadom na ich veľkú zriedkavosť je len minimálna 
pravdepodobnosť, že takého počas života stretnú.   

ktorého takéto ohováranie rozčúlilo natoľko, že si dal tú náma-
hu a pribehol sa do riaditeľne sťažovať riaditeľovi. Nepáčila sa 
mu najmä záverečná pasáž so zabitím, ktorú si interpretoval 
ako vyhrážanie zabitím chovného výstavného kohúta. Kohút 
naozaj zvykol prelietať cez školský plot a na slobode futbalo-
vého ihriska si pyšne vykračoval. Mladšie ročníky žiakov ho brali 
ako korisť, takže  sa uzatvárali rôzne stávky, kto ho chytí prvý. 
Na zdravotnom stave chovného zvieraťa to zanechalo znač-
né škody, čo spôsobilo jeho sexuálnu impotenciu. Kohút sa už 
párkrát zachraňoval doslova s holou kožou a perím v rukách 
lovca. A je jasné, že poloholý kohút nemôže podať plnohodnot-
ný sexuálny výkon v kurníku, čím sa jeho sexuálna frustrácia 
ešte viac stupňuje. 
Nevie sa, čo si dvojica v riaditeľni povedala, no krik bolo počuť 
až na chodbu a obaja kohúti vyšli von rovnako nespokojní. Pre 
optimistov by tu mohol byť záver – rovnako uspokojivý. Od to-
ho dňa sú na školskom pozemku dve tabule s výrazne preškrt-
nutým kohútom. Pôvodne tam mala byť sliepka, no Hraláková 
sliepku zamenila za kohúta a hrdo si spomína na svoj veľký 
odboj za ženské práva. Vždy, keď uvidí riaditeľa vedľa tabuľky 
s preškrtnutým kohútom, musí sa spokojne usmiať.

Silván zas medzi známymi hovorí o riaditeľovi ako o vzorovej 
školskej pomôcke na výučbu kultu osobnosti. Vraj sa ešte nikdy 
nestretol s takým arogantným človekom, ktorý sa správa ako 
hrabavá hydina a desí sa toho, čo takýto človek spraví s mla-
dými detskými dušami.
„Nebojte sa,“ ozvala sa pošepky občiankarka. „Na ministerstve už 
tvrdo pracujú, aby sme sa zlepšili v PISA testoch. Čo hovorím zlepšili, 
my ich normálne všetkých predbehneme!“
Zborovňa sa na ňu šokovane pozrela. Odkiaľ by sa vzalo to 
množstvo šikovných detí, ktoré by zvrátili súčasný stav? Do-
vezieme ich z Číny?
„Majú to parádne vymyslené. Najprv zoženú otázky. Keď bude-
me mať otázky, všetky tie pridružené školské inštitúcie vypracujú 
správne odpovede, aby sme si boli istí. Z euro peňazí potom preško-
líme učiteľov, aby vedeli správne odpovede na testy. A tí ich potom 
naučia svojich žiakov a my budeme prví.“ 
Sebavedome si obzrela šokovaných kolegov. „Keď sa to podarí, 
zvýšia nám platy o tridsať percent.“
V zborovni zavládol vianočný pokoj a mier, ďalší plánovaný 
problém bol vyriešený.  

Marián KIČINKO
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Správne znenie tajničky uverejníme o mesiac v DOBREJ ŠKOLE 11-11.

Tajnička z čísla DŠ 11-07: 
Vzdelanie bez hodnôt, akokoľvek je užitočné, robí z človeka iba chytrejšieho diabla. (C. S. Lewis)

Thomas Jefferson (1743 – 1826), tretí prezident USA, spoluautor americkej Deklarácie nezávislosti:  „Nič nie je nespravodlivejšie ...“
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Thomas Jefferson (1743 – 1826), tretí prezident USA, spoluautor americkej Deklarácie nezávislosti:   
„Nič nie je nespravodlivejšie ...“ (pokračovanie citátu nájdete v tajničke)
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Len dve veci sú nekonečné. Vesmír 
a ľudská hlúposť. Pri tej prvej si 
však nie som taký istý.

Albert Einstein

Človek ľahšie poznáva vesmír 
než svojho suseda.

Ernest Hemingway

Žasnem nad ľuďmi, ktorí chcú 
pochopiť vesmír, keď už je aj tak 
ťažké vyznať sa v čínskej štvrti.

Woody Allen

Pokiaľ chcete nájsť tajomstvo 
vesmíru, je ukryté v pojmoch 
energie, frekvencie a vibrácie.

Nikola Tesla

Najdôležitejšia otázka, ktorú si člo-
vek môže položiť, znie: Je vesmír 
priateľský?

Albert Einstein

Najnepochopiteľnejšie na našom 
vesmíre je to, že je pochopiteľný.

Albert Einstein

Keď sa budete snažiť porozumieť 
celému vesmíru, nepochopíte nič. 
Keď sa pokúsite porozumieť sebe, 
pochopíte celý vesmír.

Buddha

Matematika je abeceda, pomocou 
ktorej Boh popísal vesmír.

Galileo Galilei

Môj cieľ je prostý. Je to úplné 
chápa nie vesmíru, prečo je taký, 
aký je a prečo vôbec existuje.

Stephen Hawking

Náboženstvá vyhlasujú tvrdenia  
o ves míre – podobné typy tvrdení, 
aké vy hla sujú vedci – s tým 
rozdielom, že sa väčšinou mýlia.

Richard Dawkins

Som si istý, že vesmír je plný inteli-
gent ného života. Je však príliš 
inteli gentný na to, aby sem prišiel.

Arthur Clarke

Existujú dve možnosti: Buď sme vo 
vesmíre sami, alebo nie. Obidve sú 
rovnako desivé.

Arthur Clarke

Nie sme zodpovední za vesmír, 
každý z nás je zodpovedný iba sám 
za seba.

Arnold Enoch Bennett

Ľudí od dávna vzrušuje myšlienka, 
či vo vesmíre existujú aj nejaké iné 
nerozumné bytosti.

Stano Radič

Chcete čítať DOBRÚ ŠKOLU pravidelne?
Od januára 2019 sa môže ktokoľvek zare-
gistrovať na odber nášho časopisu v digitál-
nej podobe (ako PDF) bezplatne, prípadne 
za dobrovoľné predplatné. Stačí na stránke 
www.dobraskola.sk vyplniť krátky regis-
tračný  formulár a prípadne uhradiť dob-
rovoľné predplatné vo výške, ktorú si sa-
mi určíte (nie je povinné). Po zaregistrovaní 
budete od nás dostávať každé dva týždne 
mailom upozornenie, že vyšlo nové číslo 
DOBREJ ŠKOLY. Kliknete na uvedený link 
a stiahnete si časopis ako PDF. Dobré, nie?
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