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CHARAKTERISTIKA ZÁŽITKOVÉHO BLOKU 
 
Hlavný cieľ: porozumieť rôznym aspektom tvorivého výkonu a učiť sa odstraňovať bariéry 
vlastnej tvorivosti. 
 
Čiastkové ciele:  

 vedieť identifikovať jednotlivé faktory tvorivosti pri každodenných tvorivých výkonoch, 

 uvedomiť si význam kreativity pre osobnostný rozvoj, pracovný život a pod., 

 vedieť reflektovať a zhodnotiť vlastný tvorivý výkon. 
 
Priblíženie obsahového zamerania: Tvorivosť sa často nesprávne prisudzuje len umelecky 
činným jednotlivcom, tvorivé schopnosti osobnosti však môžeme uplatniť aj v každodennom 
živote. Presvedčenia, že tvoriví sú len niektorí ľudia, alebo že tvorivosť nemožno rozvíjať, sú 
tiež mylné. Študenti a študentky dostanú príležitosť zažiť a „otestovať“ vlastnú tvorivosť 
z rôznych uhlov, v predmete psychológia túto skúsenosť môžu prepojiť s teoretickým 
konceptom faktorov tvorivosti. Cvičenia možno modifikovať a uplatniť v rôznych predmetoch 
(viď ďalej). 
 
Cieľová skupina: nižšie alebo vyššie sekundárne vzdelávanie (vek 12+), optimálna veľkosť 
skupiny je 15 - 30 študentov a študentiek. 
  
Medzipredmetové vzťahy: psychológia (tvorivosť), dejiny umenia, výchova k umeniu, 
výtvarná a estetická výchova a príbuzné predmety (psychologické aspekty tvorivého výkonu), 
sociálno-psychologický tréning (spoznávanie vlastných schopností), slovenský alebo cudzí 
jazyk (slovná fluencia, rozprávanie príbehov, opis, argumentácia). 
 
Prepojiteľnosť v rámci prierezových tém: Osobnostný a sociálny rozvoj, Tvorba projektu 
a prezentačné zručnosti 
 
Dĺžka trvania a časový harmonogram: 90 - 120 minút (je možné realizovať aj v rámci jednej 
vyučovacej hodiny s vynechaním niektorých cvičení). 
 
Metódy: dialogické metódy, didaktické hry, skupinové metódy, metódy samostatnej práce, 
problémové metódy, brainstorming 
 
Pomôcky, ktoré si pripraví učiteľ/učiteľka:  

 pracovné listy pre každého študenta/študentku 

 farbičky a/alebo prstové farby 

 veľké hárky papiera (min. A3)  

 CD prehrávač alebo notebook s reproduktormi  

 hudobná ukážka (klasická alebo relaxačná hudba) 

 plastelína 

 stopky 

 nožnice 
 

Usporiadanie miestnosti: kruhové alebo tradične usporiadaná trieda  
 

http://www.ucenienasbavi.sk/
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Poznámky: 
Ďalšie zdroje k téme psychológie tvorivosti nájdete napr. v: 
Miron Zelina: Ako sa stať tvorivým? Šamorín: Fontana, 1997. 
Marta Jurčová: Tvorivosť v každodennom živote a vo výskume. Bratislava: IRIS, 2009. 
Marie Konigová: Tvořivost: Techniky a cvičení. Praha: Grada, 2007. 
Katarína Fichnová – Eva Szobiová: Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencí dětí. Praha: 
Portál, 2012. 
 
ZOZNAM TECHNÍK: 

 Čo by bolo keby...? (trvanie: 5 - 10 minút, 1 strana pracovných listov) 

 Kreslenie hudby (trvanie: 10 minút) 

 Verbálna tvorivosť (trvanie: 15 - 20 minút, 1 strana pracovných listov) 

 Vizuálna tvorivosť (trvanie: 15 minút, 1 strana pracovných listov) 

 Hieroglyfy (trvanie: 20 minút, 1 strana pracovných listov) 

 Čo ma vystihuje? (trvanie: 15 minút) 

 Môj profil tvorivosti (trvanie: 10 minút, 1 strana pracovných listov) 

 Ako sa zbaviť bariér tvorivosti v škole?  (trvanie: 25 - 30 minút) 
 
 

Časové trvanie jednotlivých aktivít je orientačné a je možné ho skrátiť či predĺžiť v rámci 
modifikácie aktivity, aj prispôsobiť rôznym cieľovým skupinám z pohľadu ich zloženia, počtu, veku 

a pod. 
 

Celý dokument má rozsah 14 strán. 

 
 
Ďalšie informácie k zážitkovému bloku:  

 Tieto materiály sú určené najmä pre učiteľov a učiteľky. Ich komerčné použitie a zverejňovanie na 
ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.  

 

 Pôvodná podoba zážitkového bloku bola publikovaná ako Sokolová, L. (2017). Osobnosť a jej 
rozmanitosť. In: Lemešová, M. (zost.): Psychológia zážitkom. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava: 
Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. [143 s.] ISBN 978-80-223-4258-2.  

 

 Autorom fotografie na titulnom liste tohto zážitkového bloku je Lonfeldt, ktorý ju zverejnil v rámci 
databázy Unsplash. Ak nie je uvedené inak, fotografie použité v rámci tohto bloku pochádzajú z 
tejto databázy voľne dostupných fotografií.  

 

 Jednotlivé zážitkové bloky dostupné ako e-booky z webstránky www.ucenienasbavi.sk sú 
navzájom odlíšené úvodnou fotografiou a špecifickou farbou (v nadpisoch, pracovných listoch aj 
ako orámovanie). Slúžia ľahšej orientácii medzi viacerými blokmi a majú uľahčiť vyhľadávanie v 
tlačenom dokumente.  

 

 V dokumente sú vytvorené prepojenia medzi metodickým postupom a jednotlivými pracovnými 
listami. Po kliknutí na názov pracovného listu v metodickom postupe aktivity sa ihneď zobrazí 
požadovaný pracovný list.  

 

 
 

http://www.ucenienasbavi.sk/
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UKÁŽKA ZO ZÁŽITKOVÉHO BLOKU         
 
ČO BY BOLO KEBY...? 
Cieľ: odstrániť zábrany tvorivosti, stimulovať divergentné myslenie 
Trvanie: v rámci tohto bloku ide o krátku motivačnú úlohu na cca 5 minút, cvičenie však 
možno použiť aj samostatne v rámci rôznych predmetov (pozri ďalej) 
Veľkosť skupiny: bez obmedzenia 
Pomôcky: žiadne 
Postup: 
Čo by sa stalo, keby ľudia rozumeli reči zvierat? (Všetky odpovede sú akceptovateľné.) 
Diskusia: 
Aká bola pre vás táto úloha? Ľahká, náročná, zábavná, nepríjemná...? Prečo?  
Komu takéto úlohy najviac vyhovujú? Aké vlastnosti, schopnosti majú takíto ľudia? 
Po úvodnej diskusii nasleduje séria cvičení zameraných na rôzne oblasti a aspekty tvorivosti. 
 
TIP: Cvičenie Čo by bolo keby...? možno použiť v rámci rôznych predmetov ako námet na 
tvorivý projekt, poviedku, úvahu (v slovenskom alebo cudzom jazyku), zhrnutie učiva alebo 
diskusiu. Cvičenie rozvíja tvorivosť (vyžaduje si uplatniť fantáziu a hľadať netradičné nápady 
a riešenia) ale aj logické a kritické myslenie (treba tiež využiť známe poznatky v nových 
súvislostiach, hľadať nové vzťahy a vyhodnocovať rôzne hypotézy). Ďalšie námety k tejto 
úlohe nájdete v prílohe Čo by bolo keby...? Jednotlivé zadania možno použiť pre celú triedu, 
alebo triedu rozdeliť na menšie skupiny a každej zadať spracovanie inej otázky. 
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Čo by bolo keby... 
 

Čo by bolo, keby ľudia 
rozumeli reči zvierat? 

Čo by bolo, keby sa na 
svete minuli zásoby 

ropy? 

Čo by bolo, keby ľudstvo 
nevymyslelo peniaze? 

Čo by bolo, keby všetci 
ľudia v krajine museli 
nosiť rovnaké šaty? 

Čo by bolo, keby sme 
vôbec neprežívali strach? 

Čo by bolo, keby ľudia 
dokázali lietať? 

Čo by bolo, keby sa 
vytratila gravitácia? 

Čo by bolo, keby sa 
zrušila povinná školská 

dochádzka? 

Čo by bolo, keby ľudia 
nevymysleli písmo? 

Čo by bolo, keby sme 
nerozoznávali farby? 

Čo by bolo, keby ľudia 
nevymysleli zbrane? 

Čo by bolo, keby sa zrušil 
Internet? 

 


