
Dosť bolo rečí –
nechajte žiakov



... namiesto problémov, 
ktoré majú vyriešiť.“ 

(Roger Lewin)

„Príliš často predkladáme žiakom 
odpovede, ktoré si majú 

zapamätať... 



Zásady aktívneho učenia (nie rečnenia): 

• Žiaci sa učia činnosťou  

• Používajte také postupy, ktoré od žiakov vyžadujú, aby 

niečo vytvorili (vyriešili)

• Ak môžu žiaci niečo spraviť spolu, nech to robia bez vás

• Čo robia žiaci je dôležitejšie ako to, čo robí učiteľ

• Urobte z učenia zábavu – vedie to k väčšiemu sústrede-

niu, vytrvalosti a kognitívnej zainteresovanosti žiakov



Koľko času z vyučovania trávia žiaci 

tým, že sa učia činnosťou?



Učivo

Žiak X Žiak Y



Simulácie (rolové hry)



Príhovor kapitána

Vážení členovia posádky lode Lady Bug, hrdinskí a 
vytrvalí námorníci, ktorí prekonali nástrahy Atlantiku a 
zdolali ešte donedávna nepredstaviteľné vzdialenosti, 
hovorím k Vám s vážnosťou a úctou kapitána, ktorému 
leží Váš osud na pleciach.

.... 

Vyslali sme posádku, ktorá preskúmala pobrežie a zdá 
sa, že ide o rovinatú krajinu pri ústí dvoch riek. Pozrite 
si mapu, ktorú sa jej podarilo vytvoriť. Po svojej ľavici 
vidíme zalesnenú pevninu, napravo močiare. Pred 
nami leží malý ostrov. Nemáme čas nazvyš. Zakotvíme 
a pokúsime sa hlbšie preskúmať vnútrozemie tohto 
Bohom zabudnutého kúska Zeme. 

Ktoré miesto je pre založenie osady najlepšie? Ako 
kapitán by som mal učiniť toto rozhodnutie sám, 
svedomie mi však nedovolí opomenúť aj Vašu voľbu. 
Preto prosím, hlasujme! Nech nám v našom 
spoločnom rozhodnutí pomáha milosrdný Boh!

Váš kapitán Kirk

http://www.lepsiageografia.sk/uploads/2/6/0/1/26017850/mapa_nezn%C3%A1meho_pobre%C5%BEia.pdf






Každý môže byť užitočný



Rôzne náročné úlohy



Tematicky rôznorodé úlohy



Diverzifikácia úloh na vyučovacej hodine











Na čo netreba zabúdať

• Zvoliť správnu vyučovaciu metódu (vzdelávacie materiály) 

vzhľadom k vzdelávacím cieľom

• Udržiavať smer výučby v zameraní na cieľ, neodchyľovať sa od 

témy, udržovať spád aktivít a dodržiavať časový plán

• Vhodne usmerňovať prácu žiackych skupín, priebežne 

hodnotiť priebeh a výsledky ich práce

• Viesť žiakov k zodpovednosti za vlastnú prácu 

• Využívať výsledky práce žiakov pre ďalšie učenie



Využite to, čo už existuje



Občas to rozhýbte











Bádajte, objavujte a nebojte sa zašpiniť si ruky



Vyhoďte žiakov na chodbu



Dajte ich kľačať na zem





Nechajte ich vyrozprávať sa





Nechajte ich myslieť mimo misu a zamotať sa





Dotyky s učivom









Vyrábajte modely, nákresy, schémy...











E-U-R aktivity



Porovnávajte



Prepájajte školu s reálnym svetom

http://www.lepsiageografia.sk/spoznajte-svet-cez-pohladnice---postcrossing.html


Tvorte a analyzujte digitálne mapy

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=e9f38d81b1344d5e8d595b246c182983


Zmysluplné využívajte aplikácie

http://www.lepsiageografia.sk/what-was-there.html


Venujte sa názorom a postojom



www.lepsiageografia.sk


