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11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Metódy kritického myslenia: vennov diagram, päťlístok, I.N.S.E.R.T myšlienkové mapy, štyri rohy, 

Roud robin, poprehadzované vety.  

Pozitíva a negatíva ich používania. 

https://gsfalev.sk/clanok/kluby/


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

Koordinátorka klubu, Mgr. Marťáková  v úvode privítala členov klubu a uviedla témy stretnutia:  

1. Metódy kritického myslenia 

2. Predstavenie konkrétnych metód 

3. Príklady aplikácie metód v praxi na hodinách SJL 

4. Výmena skúseností pedagógov 

5. Zhodnotenie pozitív a negatív  uvedených metód 

Mgr. Marťáková predstavila základnú charakteristiku metód: vennove diagramy, Päťlístok, 

I.N.S.E.R.T, myšlienkové mapy, metóda štyroch rohov, Roud robin a poprehadzované vety. 

Niektorým, menej používanýcm,  sa venovala podrobnejšie. 

Členovia klubu viedli diskusiu a zdieľali vlastné skúsenosti s používaním metód. Skonštatovali, že 

najčastejšie využívajú myšlienkové mapy.  

Mgr. Marťáková predstavila návrh hodiny s využitím metódy I.N.S.E.R.T. a vennových diagrmov, 

ktoré aplikovala v tercii pri vyučovaní učiva o frazeologizmoch. Ostatní členovia mali možnosť 

nahliadnuť do pracovného listu.  

Mgr. Milčáková prestavila návrh využtia metódy Päťlístok a metódy štyroh rohov, prezentovala aj 

prácu žiakov, ktorí aplikovali tieto metódy na hodinách. 

Mgr. Malíšková, PhD. referovala o svojich skúsenostiach s využitím pojmového mapovania na 

hodinách literatúry a metódy poprehadzovaných viet   

  

13. Závery a odporúčania: 

Členovia klubu sa zhodli na tom, že aplikovanie uvedených metód je pre žiakov veľmi prospešné. 

Pracovné materiály, ktoré sa prezentovali na stretnutí klubu môžu učitelia SJL využívať na hodinách 

slovenského jazyka a literatúry. Vyučujúci SJL sa budú snažiť hravou formou vyučovania 

slovenského jazyka a literatúry pestovať kladný vzťah žiakov k predmetu.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Zborovňa GSFA 

Dátum konania stretnutia: 10. 02. 2020  

Trvanie stretnutia: od 15.00 hod do 18. 00 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Renáta Milčáková  GSFA 

2. Mgr. Eva Malíšková, PhD.  GSFA 

3. Mgr. Valéria Marťáková  GSFA 

    

 

 

 



 

 


