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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba didaktického nápadníka z oblasti problémových úloh pre 

rozvoj podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Spoločne sme na predmetnú tému 

diskutovali a tvorili OPS. Na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie. 

   

Kľúčové slová: problémové úlohy, didaktický nápadník, rozvoj podnikateľských vedomostí. 

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

Hlavné body: 

1. Analýza odborných zdrojov. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba OPS. 

4. Záver a tvorba odporúčania. 

 

Témy: prepojenie teoretického poznania s praxou, rozvoj podnikavosti. 

Program stretnutia: 

 



1. Práca s odbornými textami – metóda kľúčové slová. 

2. Diskusný kruh. 

3. Modelované písanie – tvorba OPS. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Výber z tvorby na stretnutí – OPS v predmetnej oblasti 

 

 

Téma: Rozvíjanie sebadôvery a zdravého sebavedomia 

Názov aktivity: Moje silné a slabé stránky 

Cieľ: Prostredníctvom hry podporiť sebapoznanie, sociálnu percepciu a poznanie iných. Rozvíjať 

zdravé sebavedomie a rovnováhu medzi sebaúctou a úctou k druhým. Utvárať pozitívny vzťah k 

sebe, uvedomenie si seba samého.  

Pomôcky: hárok papiera, veľký baliaci papier, písacie potreby, pastelky 

Čas: 50 min. 

Inštrukcia: hra má 2 časti. Prvá časť pozostáva zo samostatnej práce žiakov, keď odpovedajú na 

otázky týkajúce sa silných a slabých stránok ich osobnosti.  

 

•Na čo myslíš? 

•Čo ti rozbúši srdce? 

•Kedy sa ti nedostáva slov?  

•Čo považuješ za silnú stránku? 

•Čo považuješ za svoju slabú stránku?  

 

Žiaci majú priestor na premyslenie si a následné zaznačenie odpovedí. Vopred ich upozorníme, že 

majú možnosť vybrať si sami zverejnenie danej odpovede. Druhá časť je skupinová práca žiakov. 

Na veľký baliaci papier sa prekreslí skutočný obrys tela žiaka. Skupina si môže dokresliť tvár a 

časti tela, podľa vlastných predstáv. Po zhotovení skupinovej postavy je úlohou žiakov dopísať k 

jednotlivým častiam tela odpovede na otázky kladené v prvej časti hry (napríklad pri hlave – Na čo 

myslíš?). Najhoršie vlastnosti zapíšu pod čiaru znázorňujúcu povrch cesty, na ktorej postava stojí. 

Naopak dobré vlastnosti, ktoré si na sebe najviac cenia vpisujú do slnečných lúčov.  

výsledkom je skupinová postava znázorňujúca súbor pozitívnych a negatívnych vlastností všetkých 

členov skupiny. 

Reflexia/diskusia: Aktivita umožňuje žiakom nielen sebapoznanie, ale aj lepšie poznať iných. 

Dôležitá a hodnotná je samostatná aktivita žiakov z hľadiska individuálnej práce a premýšľania o 

sebe. v rámci diskusie sa žiakov pýtame:  



Ktorá odpoveď a prečo vám robila najväčší problém? 

Ktorá časť aktivity bola pre vás zábavnejšia , príjemnejšia? 

Pochopili ste prečo sa pozitívne vlastnosti vpísali do slnečných lúčov a negatívne pod zemský 

povrch?  

 

Aktivity k téme: Rozvíjanie komunikácie s partnerom 

Názov aktivity: BINGO 

Cieľ: Rozvíjať schopnosť osloviť partnerov a motivovať ich v prospech ušľachtilého zámeru. 

Pomôcky: papier, pero 

Čas: 10 min. 

Reflexia: 

Vedel si sa rozhodnúť pre niektorú s ponúknutých činností? 

Na základe čoho si ju vybral? 

Robilo ti problém oslovovať spolužiakov a zisťovať ich záujmy? 

Ako uplatníš svoje schopnosti pri príprave prekvapenia? 

 

Motivácia ľudského konania 

Čo vedie človeka k prijatiu rozhodnutia?  Každé rozhodnutie, správanie alebo činnosť človeka 

sleduje určitý cieľ.  

Cieľom je pozitívny výsledok alebo vyhnutie  sa negatívnemu  dôsledku.  

Žiaci vytvoria tímy, v ktorých diskutujú nad otázkami: 

- Prečo je potrebné  vzdelávať sa? Čo nás vedie k rozhodnutiu úspešne ukončiť štúdium? 

- Čie je to rozhodnutie? 

- Aké rozhodnutia ste už v živote urobili? Rozhodli by ste sa dnes inak? Aké dôsledky 

malo Vaše rozhodnutie? 

 

Každý tím zhrnie výsledky diskusie k týmto otázkam  a oboznámi ostatných o vlastnom vnímaní 

tejto problematiky. 

 

Spätná väzba,  na ktorej sa dohodli žiaci: každý dospelý človek je sám zodpovedný za vlastné 

konanie a nesie zaň zodpovednosť. 

Ukážka 2 

      

 Úspešní a neúspešní 

Žiaci pracujú v tímoch. Každý tím dostane  rovnaké zadanie: 



Opíšte osoby, ktoré sú podľa vás úspešné,  a osoby, ktoré sa vám javia ako neúspešné 

(NEUVÁDZAME MENÁ). 

Názor tímu 

Úspešná osoba: 

- Nevyužíva svoj voľný čas na zisťovanie podrobných informácií o druhých ľuďoch; 

- Má zdravé vzťahy; 

- Práca je pre úspešného jeho hobby; 

- Práci sa oddáva naplno; 

- Rodina je pre neho na 1. mieste, pred prácou; 

- Neudržiava nezmyselné kontakty, váži si svoj čas; 

- Plánuje; 

- Vytvára sieť pre spoluprácu – „ Rovný rovného hľadá“; 

- Usmieva sa; 

- Je milá; 

- Empatická; 

- Zvláda záťaž; 

- Zdieľa zaujímavé informácie. 

 

Odporúčame vyššie uvedené OPS k implementácii do pedagogického procesu. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Dielne odborného výcviku – kancelária TEČ 

Dátum konania stretnutia: 28.10.2021 

Trvanie stretnutia: od 15:30 hod do 18:30hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Miroslava Kekelyová  SOŠs KNM 

2. Ing. Alena Cinková  SOŠs KNM 

3. Mgr. Tatiana Buková  SOŠs KNM 

4. Mgr. Marta Mušková  SOŠs KNM 

5. Mgr. Marek Žifčák  SOŠs KNM 

    

 


