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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia o spôsoboch prezentácie produktov tvorivej činnosti. 

Spoločne sme analyzovali a rozoberali princípy tvorivej prezentácie, zdieľali naše pedagogické 

skúsenosti a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie. 

Kľúčové slová: spôsoby prezentácie, zásady tvorby prezentácie, rozvoj podnikavosti. 

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

Hlavné body: 

1. Prezentácia od koordinátora klubu. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba zhrnutia. 

4. Záver. 

Témy: Prepojenie teórie s praxou, rozvoj podnikavosti. 

Program stretnutia: 

1. Interaktívna prezentácia od koordinátora klubu. 

2. Diskusný kruh 

3. Tvorba zhrnutia Think-Pair-Share. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 



13. Závery a odporúčania: 

 

Na základe odbornej literatúry a zdieľania našich skúseností sme si načrtli základné prístupy pri 

tvorbe kreatívnej prezentácie. 

Formát prezentácie by mal korešpondovať s jej obsahom. Jedným z hlavných princípov prezentácie je 

zabezpečiť čitateľnosť a pútavosť pre žiakov.  

Zhodujeme sa, že by sme mali aplikovať zásady a odporúčania vzhľadom na:  

 množstvo textu  

  snímka má slovný prejav názorne dop  ať, nie nahrádzať a zahlcovať informáciami,  

  na jednej snímke má byť najviac 7 riadkov heslovitého textu,  

  v riadku nemá byť viac ako 7 slov,  

  počet slov v riadku sa zníži vynechaním menej podstatných slov,  

  súvislé vety a odseky sa využívajú minimálne,  

  vety by mali byť krátke, zvyčajne by nemali presiahnuť jeden riadok,  

  viac informácií je vhodné rozdeliť na viac snímok,  

  mechanické preberanie materiálov z kníh, internetu a iných podkladov je nesprávne   

 font textu  

 na dlhšie texty je potrebné zvoliť vhodné fonty,  

 niektoré fonty  dekoratívne, p tkové, tie ované  slúžia na použitie len v 

jednoslovných názvoch alebo slovných spojeniach   

 veľkosť písma  

 zásadným spôsobom vplýva na čitateľnosť textu,  

 súvisí s podmienkami prezentácie  veľkosť 2,5 viditeľná z 3 m, veľkosť 7,5 viditeľná 

z 9 m),  

 súvisí čiastočne aj s množstvom informácií, ich významom  estetika, voľné 

miesto...);  

 orientácia textu  

 text by mal byť vždy písaný horizontálne, a to aj v prípade grafov, obrázkov a pod.,  

 vertikálna orientácia je vhodná iba v špeciálnych prípadoch   

 odrážky a čiary  

 v dôležitejšej časti prezentácie sa využívajú odrážky výraznej farby, prípadne tvaru,  

 čiary a šípky majú byť hrubšie ako na monitore, pretože pri premietaní budú tenšie a 

príliš tenké pôsobia neisto a strácajú význam,  

 plochy so silným obrysom pôsobia stabilne a priťahujú pozornosť,  

 ozdobné čiary a rámy sa používajú minimálne, skôr v umelecky ladených 

prezentáciách, prípadne, ak logicky patria k prezentovanej informácii   

 



OPS: Aktivita pre žiakov – efektívna tvorba prezentácie a nájdenie poslania prezentácie: 

Každá prezentácia vo vzťahu k poslucháčom má obsahovať:  

 predmet prezentácie,  

 identifikáciu problém,  

 očakávaný výsledok,  

 cieľovú skupinu,  

 čas trvania a technické prostriedky. 

Dôležité je nezamie ať ciele a prostriedky prezentácie.  o nie je cieľom prezentácie  

informovať účastníkov, odovzdať informácie, ani prezentovať seba. pri tvorbe prezentácie si 

ako prvú kladieme otázku prečo , kde kritériom je cieľ, až potom otázku  o , pri ktorej je 

kritériom obsah. 

 Povzbudzujeme žiakov k odpovedaniu na na otázky: Prečo chceme použiť prezentáciu  

Komu je určená   o majú účastníci prezentáciou získať  Výbornou pomôckou môže byť 

jednoduchá myšlienková mapa, kde sú zhrnuté odpovede na dôležité otázky. Tá je potom 

vodidlom pri tvorbe prezentácie.  

 

Zostavenie vlastnej prezentácie  

Na začiatku prípravy prezentácie by mal mať žiak predstavu o danej problematike a o vlastnej 

prezentácii. Ak má byť prezentácia zrozumiteľná, jasná a účelná, mala by mať:  

 úvod – predstavenie prezentujúceho, predstavenie danej problematiky a informáciu o 

jej cieľoch,  

 jadro – prehľad hlavných bodov, ich nadv znosť, nosné myšlienky, príklady a 

súvislosti,  

 záver – sumarizuje hlavné body, podčiarkuje základné myšlienky a cieľ a dotvára 

celkový dojem. Pred ukončením prezentácie je potrebné uviesť použité zdroje a 

zoznam bibliografických odkazov.  

Počas diskusie sme sa zhodli, že pre podporu tvorivosti je vhodné: 

 Hodnotiť tvorivé myslenie. Každý učiteľ by mal vedieť rozpoznať nové myšlienky svojich žiakov a 

podporovať ich tvorivý rozvoj.  

 Zabezpečiť, aby žiaci boli citlivejší  vnímavejší  k podnetom prostredia. Obsahový štandard 

prepájať s  problémami života a naučiť žiakov všímať si tieto problémy.  

 Podporiť manipuláciu  experimentovanie  žiakov s predmetmi a myšlienkami.  

  Naučiť žiakov systematicky hodnotiť  testovať  každú myšlienku. 

  Naučiť žiakov analyzovať nové myšlienky.  

 Vytvárať na vyučovaní tvorivú atmosféru.  

 Naučiť žiakov vážiť si tvorivé myslenie. 



  Naučiť žiakov pozitívnemu prístupu pri riešení problémových úloh.  

 Učiť žiakov tvorivému riešeniu problémov.  

  Podporovať a hodnotiť žiakov, ktorí sa učia z vlastnej iniciatívy, pre vlastné potreby. 

 Podporovať zvedavosť, záujem žiakov – klásť žiakom prekvapivé, nezvyklé, protirečivé problémy. 

 Zabezpečiť pri tvorivom myslení žiakov aktívne i pasívne etapy, vytvoriť také podmienky, aby si 

žiaci mohli problém pokojne premyslieť. 

  Zabezpečiť dostatok zdrojov informácií  učebných pomôcok  na riešenie problémov.  

 Trénovať žiakov vytrvalosti.  

 Podporovať získavanie informácií z rozličných zdrojov- rozvíjať informačnú gramotnosť. 

Odporúčame vyššie uvedené prístupy k implementácii do pedagogického procesu. 

 

 


