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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba a zdieľanie Best Practice z oblasti rozvoja podnikavosti 

a podnikateľských kompetencií. V rámci stretnutia sme na predmetnú tému diskutovali, zdieľali naše 

pedagogické skúsenosti a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie. 

Kľúčové slová: Best Practice, zdieľanie OPS, rozvoj podnikavosti. 

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

 

Hlavné body: 

1. Výskum – práca s odbornými zdrojmi. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba OPS. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

Témy: Prepojenie teórie s praxou, rozvoj podnikavosti. 

Program stretnutia: 

1. Analýza odbornej literatúry- metóda Alfa-Box. 

2. Diskusia pomocou metódy áno/nie. 

3. Tvorba OPS – kreatívne písanie. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 



13. Závery a odporúčania: 

 

V prvej časti zasadnutia sme sa venovali analýze odbornej literatúry. 

Významným faktorom, ktorý ovplyvňuje poslanie školy je to, že pripravuje svojich žiakov na celé 

obdobie profesijnej kariéry, a aj keď celoživotné vzdelávanie naberá na význame, je veľmi dôležité 

formovať u žiakov také kompetencie, ktoré budú potrebovať pre svoje povolania, pre profesijný rast 

a svoje uplatnenie počas svojho produktívneho života. Problém je v tom, že povolania včerajška nie 

sú totožné s povolaniami súčasnosti a výrazne sa líšia od povolaní budúcnosti. Je náročné odhadnúť, 

aké povolania vzniknú o 30 rokov, teda pre aké povolania našich súčasných žiakov pripravujeme.  

 

Ukážky z OPS zo stretnutia – Rozvoj tvorivosti žiaka metódou Zmeň, doplň, vytvor 

Názov: Zmeň, doplň, vytvor – cvičenia na rozvoj tvorivosti žiaka 

Cieľová skupina: 2. ročník SŠ 

Vzdelávacia oblasť: všetky vzdelávacie oblasti, rozvoj podnikavosti a kreatívneho myslenia 

Kľúčové kompetencie ktoré rozvíjame pri rozvoji kreativity:  

• kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa –uvedomuje si potrebu svojho 

autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja, dokáže pri 

získavaní a spracovávaní nových poznatkov, informácií ich tvorivo spracovať a prakticky 

využívať; 

• kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy – uplatňuje pri riešení problémov metódy 

založené na tvorivom myslení, je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu 

rôznych, aj inovatívnych postupov; 

• personálne kompetencie (spôsobilosti) – dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú 

identitu, buduje si vlastnú samostatnosť/nezávislosť; 

• kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti – dokáže inovovať 

zaužívané potupy pri riešení úloh. 

Kreativita alebo tvorivosť nie je pojmom len pre umelcov. Tvorivosť vnímame ako výbavu na 

riešenie najrôznejších otázok, problémov, situácií. Tvorivé myslenie je predpokladom produkcie 

originálnych nápadov a riešení, je súčasťou bádania a objavovania. Tvorivosť je možné cvičiť, 

podporovať a pestovať. Je možné zhodnotiť tvorivé riešenie úloh, ale proces rozvoja v tejto oblasti je 

(dá sa povedať) nekonečný.  Podpora tvorivého prístupu rozvíja u žiakov odvahu púšťať sa do nových 

a nezvyčajných vecí, aktivitu v myslení i konaní a pocit uspokojenia či potešenia. Naše aktivity by 

mali byť zamerané na rozvoj a tréning zručností žiakov v kontexte uvedených kompetencií, s 

hlavným dôrazom na rozvoj tvorivosti žiakov. Navrhované aktivity je možné aplikovať v rôznych 

vyučovacích predmetoch. Aktivity podporujú rozvoj uvedených kompetencií, môžu byť vhodnou 

podporou a súčasťou dlhodobého procesu rozvoja užitočných zručností žiakov. 

Potrebný materiál: pracovné listy uvedené nižšie: 



Opis postupu realizácie: 

Aplikácia navrhovaných cvičení, prípadne ich alternatív, vybraných a zvolených učiteľom na základe 

tejto inšpirácie, je možná v domácom prostredí žiaka. Zadanie aktivít predpokladá úvodnú inštrukciu 

zo strany učiteľa. Mnohé žiakmi navrhnuté riešenia môžu byť netradičné, málo používané a 

nepoznané. Je vhodné podporovať hravosť, spontánnosť a rôznorodosť vzniknutých riešení. 

 

Pracovný list 1 Cvičenia na rozvoj tvorivosti žiakov (príklady)  

Vyskúšaj si: zmeň písmeno a koncovku.  

Trénuješ slovnú a vyjadrovaciu schopnosť:  

Skús napísať čo najviac slov začínajúcich sa písmenom „p“. Za 2 minúty ich napíš čo najviac. Druhá 

ťažšia úloha: Napíš čo najviac slov s koncovkou -ik. Potom spočítaj, koľko takýchto slov si napísal za 

3 minúty. Sleduj si čas. 

Trénuješ asociačnú pohotovosť:  

Skús ku každému z uvedených slov vymyslieť aspoň 4 synonymá. Nemusíš sa ponáhľať ako pri 

predchádzajúcich úlohách, ale pre zaujímavosť si zmeraj čas. Slová sú nasledovné:  

Zoznam........................................................................................................................... 

Často.............................................................................................................................. 

Dobrota........................................................................................................................... 

Postoj............................................................................................................................. 

Uľahčiť...........................................................................................................................  

Manažér ........................................................................................................................  

Systém ..........................................................................................................................  

Fakt ...............................................................................................................................  

Vyskúšaj si: vyber si ďalšie (iné) slová.  

Konštatovali a zhodli sme sa na tom, že rozvoj podnikateľských kompetencií súvisí s  poznaním 

podnikateľského prostredia, základnou ekonomickou orientáciou, motiváciou k podnikaniu, rozvojom 

podnikateľského myslenia a zručností a uplatňovaním poznatkov pri riešení konkrétnych úloh. 
 

V rámci zdieľania best practice sme si vymenili poznatky z realizácie tvorivých aktivít so žiakmi 

počas práce krúžkov alebo na vyučovaní. Žiaci 1. a 2. ročníka sa v rámci témy Ako upútať plagátom 

učili pracovať v aplikácii Canva a vytvorili informačné letáky zamerané na rady deviatakom  

(Nebojte sa strednej školy) ako aj na propagáciu blížiaceho sa online Dňa otvorených dverí (Naša 

škola môže byť aj Tvoja).  

P. Martišková predstavila aktivitu na hodine CJ podporujúcu tvorivosť žiakov a zároveň fixujúcu 

učivo gramatických časov- minulý čas jednoduchý a minulý čas priebehový. Vyučujúca zadá žiakom 

prvú vetu, ktorú napíše na papier, napr. It was cold outside. Následne papier podá žiakovi. Ten dopíše 

dve vety so správnym využitím minulých časov, napr. I was walking to school when I saw a strange 



thing. There was a litle girl who was holding a hammer. 

Po dopísaní svojich dvoch viet ohne papier s predchádzajúcou vetou/vetami. (It was cold outside). 

Pošle papier ďalšiemu spolužiakovi. Ten opäť napíše svoje dve vety, ohne papier tak, aby nebolo 

vidieť vety predchádzajúceho pisateľa. Takto sa postupuje až do konca, kedy napíše dve vety 

posledný zo žiakov. 

Výsledkom je príbeh v minulom čase, mnohokrát vtipný. Ten vyučujúca prečíta nahlas, žiaci môžu 

hádať, kto napísal niektoré dvojice viet. Vyučujúca napíše vybrané vety na tabuľu a opakuje správne 

využitie minulých časov v príbehu. Aktivita je vhodná pre menšiu skupinu žiakov (do 10 ž.). 

Členky klubu sa následne zhodli na potrebe ďalšieho využívania zmienených aktivít v rôznych 

vyučovacích predmetoch. 

 


