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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia a zdieľanie návrhov na brainstormingové 

metódy a ich aplikáciu s cieľom rozvoja čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia. Spoločne sme 

analyzovali odbornú literatúru a zdieľali naše návrhy na implementáciu brainstormingových metód.  

Kľúčové slová: brainstormingové metódy, čitateľská gramotnosť, kritické myslenie. 
12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

Hlavné body: 

1. Analýza odbornej literatúry. 

2. Diskusia. 

3. Výmena OPS. 

4. Záver a zhrnutie. 

 

Témy: rozvoj kľúčových kompetencií, čítanie s porozumením, brainstormingové techniky. 

Program stretnutia: 

 

1. Analýza odbornej literatúry – práca v tímoch. 

2. Tvorba krátkeho zhrnutia z odborných zdrojov, diskusia o výsledkoch. 

3. Výmena pedagogických skúseností, brainstorming kľúčových kompetencií. 

4. Záver a tvorba odporúčania. 
13. Závery a odporúčania: 

 

Na základe diskusie sme vytvorili nasledujúci prehľad brainstormingových metód odporúčaných pri 

rozvoji čitateľskej gramotnosti: 

 

Brainstorming (búrka mozgov) Brainstorming je jednoduchá skupinová vyučovacia metóda 

nenáročná na čas, prípravu, realizáciu i pomôcky a stredne náročná na vedenie žiakov, spracovanie a 

využitie výsledkov práce. Jej princíp spočíva v tom, že žiaci vyjadrujú svoje názory na zadanú tému. 

Pomáha rozvíjať slovnú zásobu, kompetencie k riešeniu problémov (sústredenosť na tému, návrhy 

riešenia), komunikačné kompetencie (výstižné vyjadrovanie, aktívne počúvanie, rešpektovanie 

pravidiel v skupine) i osobnostné a sociálne kompetencie (zvyšovanie sebavedomia, zlepšovanie 
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klímy v triede). Je vhodná na ktorúkoľvek časť vyučovacej hodiny. Skupinu tvorí celá trieda, učiteľ 

zvolí spomedzi žiakov iba zapisovateľa, prípadne i pozorovateľa.  

  

Uviedli sme si rôzne variácie brainstormingu: 

Frontálny brainstorming  

Jeden žiak alebo učiteľ zapisuje nápady a ostatní hovoria svoje nápady. Zapisovateľ stojí pred žiakmi 

v prednej časti triedy a píše na tabuľu. Ak žiaci sedia v kruhu, zapisovateľ sedí medzi nimi a nápady 

zapisuje na papier alebo do notebooku.  

príklady – cez zdieľajú obazovku – MS Teams – Whiteboard – žiaci dopisujú, myšlienkové mapy 

Skupinový brainstorming  

Ak žiaci pracujú v skupine, realizuje sa skupinový brainstorming. Členovia jednotlivých skupín sa po 

určitej dobe môžu stretnúť a navzájom sa informovať o svojich nápadoch.  

príklady – v CJ – zadaná téma a dohromady tvoria myšlienky k tejto téme. 

Brainwritting alebo individuálny brainstorming  

Žiaci nemusia svoje nápady len vykrikovať, ale môžu ich za určitý stanovený čas písať na papier. 

Nápady sa môžu potom dať na nástenku. Pred zverejnením sa môže s týmito papierikmi pracovať v 

skupinách, napríklad sa môžu rozdeliť do rôznych kategórií. Zápis brainstormingu môže mať aj 

podobu myšlienkovej mapy.  

príklady – popis obrázku, vytvorenie príbehu (slovná zásoba) 

Otázkový brainstorming  

Jeho podstatou je vyprodukovať čo najviac otázok týkajúcich sa danej témy.  

Modelová situácia – príprava otázok na pohovor do zamestnania, interview – v cudzom jazyku. 

(motivácia známkou – kto vytvorí najviac otázok) 

Pingpongový brainstorming  

Je určený dvom účastníkom, ktorí podávajú svoje návrhy a hodnotia ich.  

Hobo metóda  

Rieši to, že niektorým účastníkom brainstormingu vadí, že si nemôžu problém pokojne premyslieť 

alebo naštudovať ho z literatúry. Táto metóda brainstormingu zaradzuje do aktivity prvok samoštúdia. 

Po oboznámení sa s problémom brainstormingu, nasleduje etapa samoštúdia a až potom nasleduje 

etapa produkcie nápadov.  

príklady – zadaný článok dopredu, vypísať slovíčka, následne sa pracuje s článkom na vh. Zistiť 

aktuálnu situáciu v spoločnosti na danú tému – napr. doprava, následne diskutovať, porovnať 

s minulosťou. 

Gordonova metóda  

Ide v podstate o variant brainstormingu, cieľom ktorého je vytvoriť iba jedno, ale zato nové originálne 

riešenie problému. Aby sa to dosiahlo, na začiatku zasadnutia nikto, okrem vedúceho, presne nevie, 

aký problém sa má riešiť. Účastníci riešia problém zoširoka, zo všetkých aspektov, ktoré vedúci 

postupne zužuje, až sa nakoniec nájde riešenie problému.  

Kolotočový brainstorming  

Skupiny môžu mať rôzne zadania úloh. Po určitom čase skupina prechádza na ďalšie stanovište. Tam 

si čítajú už napísané nápady. Po prečítaní napíšu svoje nápady. Po určitej dobe prejdú na ďalšie 

stanovište. Skupina tak prejde postupne všetky stanovištia. 

príklady - workshop 

 

Pripájame brainwriting kľúčových kompetencií pre moderný trh práce. Pomocou brainstormingových 

techník by sme chceli rozvíjať nižšie uvedené kompetencie pre prax. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členovia pg. klubu  (2) sa zúčastnili vzdelávaní: Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese 

a On line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach. 
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Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, 

kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 



12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch hlavné 

témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia 

klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor 

klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


