
 

 

TAK MYSLÍŠ, AKÝ KLOBÚK 
NOSÍŠ... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHARAKTERISTIKA BLOKU 

Hlavné a čiastkové ciele bloku: Hlavným cieľom je rozvíjať tvorivosť a kritické myslenie v rôznych 
predmetoch, naučiť sa vnímať a tolerovať rôzne názory a pohľady na riešenie problému, uvedomiť 
si silné stránky a limity vlastných postupov pri riešení problémových úloh.   
 
Priblíženie obsahového zamerania: Aktivity v tomto e-booku sú inšpirované konceptom laterálneho 

myslenia a tzv. mysliacich klobúkov kognitívneho psychológa Eduarda de Bono1. De Bono použil 

symbol farebných klobúkov na označenie šiestich rôznych spôsobov myslenia, ktoré sa prejavujú pri 

riešení rôznych problémových úloh v práci, v škole aj v každodennom živote. V bežnom živote 

možno každý z nás viac inklinuje k niektorému z uvedených typov myslenia, ale často používame 

viaceré z nich. Autor konceptu predpokladá, že používanie všetkých spôsobov nazerania na problém 

prispieva k rozvoju divergentného, tvorivého, alebo, ako ho nazýva de Bono, laterálneho myslenia. 

Výhodou tohto postupu je zameranie na jeden aspekt riešenia a súčasne rozvíjanie schopnosti vidieť 

problém z rôznych uhlov, takýto postup prispieva k odstraňovaniu bariér tvorivosti a stereotypov  

v myslení. Koncept šiestich klobúkov myslenia má široké uplatnenie v tréningoch riadenia a práce 

tímov. V školskom prostredí umožňuje rozvíjať tvorivosť a spoluprácu v skupinách, ale tiež získať 

nový pohľad na niektoré vyučovacie témy a rozvíjať kritické myslenie. 

 

Cieľová skupina: Aktivity sú vhodné pre žiakov a žiačky nižšieho aj vyššieho sekundárneho 

vzdelávania a možno ich realizovať s rôzne veľkými skupinami, pretože žiaci a žiačky môžu pracovať 

na úlohách samostatne alebo v šesťčlenných skupinách.  

 

Dĺžka trvania a časový harmonogram: Blok obsahuje dve úvodné motivačné aktivity, ktoré možno 

v skrátenej verzii použiť ako úvod k ďalším aktivitám, alebo ich možno použiť samostatne v rámci 

vyučovacej hodiny zameranej na rozvoj fantázie, tvorivosti, tvorivého písania a pod.  Tretia aktivita 

je zameraná na predstavenie konceptu šiestich klobúkov myslenia a nasledujúcich päť aktivít prináša 

päť problémových úloh z rôznych predmetov, ktoré majú žiaci a žiačky riešiť v skupinách alebo 

samostatne. Celkový rozsah aktivít v bloku je 285 minút, trvanie jednotlivých aktivít však možno 

modifikovať tak, aby sa dali použiť v rámci jednej vyučovacej hodiny, príp. dvojhodinového 

seminárneho bloku. 

 

Použitie v rámci predmetov: Celý blok možno variabilne použiť v rámci predmetov sociálno-

psychologický tréning, etická a/alebo občianska výchova, vybrané aktivity sú cielene zamerané na 

predmety slovenský/cudzí jazyk, dejepis, psychológia a svet práce. 

 
Prepojiteľnosť v rámci prierezových tém: Osobnostný a sociálny rozvoj (sebapoznávanie, voľba 
povolania, spolupráca, tvorivosť), Mediálna výchova, Multikultúrna výchova 
 

Metódy: problémové metódy, dialogické metódy, diskusia, tvorivé písanie 
 
Pomôcky: K jednotlivým aktivitám sú vytvorené pracovné listy a fotografie, pričom pri každej aktivite 
je presne uvedené, v akom počte a akým spôsobom ich treba pripraviť. Okrem týchto materiálov sú 
potrebné len písacie potreby, príp. počítač s dataprojektorom, ak zvolíme namiesto vytlačenia 
fotografií ich premietnutie. 
 

                                                           
1 DE BONO, E. Six Thinking Hats: An Essential Approach to Business Management. Little, Brown, & Company, 1985. 

NĚMEC, J. Setkání s tvořivostí a laterálním myšlením. Gymnasion, 2006, roč. 5, s. 31-39. 



 

Usporiadanie miestnosti: trieda môže byť usporiadaná štandardne, ak zvolíme verziu skupinovej 
práce, je vhodné modulárne usporiadanie, aby mohli skupiny spoločne pracovať. 
 

ZOZNAM AKTIVÍT  
 Klobúková mágia 

 Čo sa skrýva pod klobúkom? 

 Tak myslíš, aký klobúk nosíš... 

 Prijatie utečenca (Občianska náuka a/alebo Etická výchova) 

 Rozdelenie Československa (Dejepis) 

 Dokonči príbeh (Slovenský/cudzí jazyk) 

 Nadpriemerná inteligencia (Psychológia a/alebo Občianska náuka) 

 Kde budem ďalej študovať? (Svet práce, programy zamerané na voľbu povolania) 

 

 

Ďalšie informácie: 

 

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

 Autorom fotografie na titulnom liste je Joshua Coleman, 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). 
Farebnosť slúži ľahšej orientácii medzi viacerými blokmi a má 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.   

  

https://unsplash.com/search/photos/colors?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


 

AKTIVITY ZÁŽITKOVÉHO BLOKU 

 

KLOBÚKOVÁ MÁGIA 

Cieľ: rozvíjať tvorivosť, fantáziu, vedieť formulovať svoj názor, vedieť aplikovať poznatky o rozprávkových 
symboloch a metaforách  
Trvanie: 10 - 45 minút  
Veľkosť a špecifiká skupiny: bez obmedzenia (aktivita je vhodnejšia pre nižšie ročníky 2. stupňa ZŠ ako úvod 
k niektorej z ďalších aktivít, ak použijeme videoukážky a záverečnú tvorivú úlohu, možno aktivitu použiť aj so 
žiakmi a žiačkami 3. – 4. ročníka na celú vyučovaciu hodinu) 
Pomôcky: 

papiere, farbičky, príp. videoukážky 

 

Videoukážky z rozprávok, ktoré možno použiť v rámci tejto aktivity: 

Triediaci klobúk, Harry Potter 

Lietajúci klobúk kúzelníka Pokustóna, Bob a Bobek 

Klobúk, ktorý vyčaruje, na čo si spomenieš, Traja veteráni  

Klobúk, ktorý splní každé želanie, Pán Tau  

 

Postup: 

Najprv sa detí spýtame, či poznajú nejaké rozprávkové postavy, ktoré mali typický klobúk alebo čiapku. Ak 

chceme použiť dlhšiu verziu aktivity, môžeme pustiť niektoré vyššie uvedené videoukážky (ukážky sú len na 

inšpiráciu, nie sú v slovenčine, pre menšie deti môžeme zvoliť slovenské ukážky). Potom s deťmi diskutujeme 

o tom, aké úlohy klobúky a čiapky v rozprávkach hrajú (identita, charakteristický znak danej postavy: 

čarodejník, vodník, Červená Čiapočka, trpaslíci, šmolkovia, Klobúčnik z Alice v krajine zázrakov a pod.; kúzelné 

schopnosti: čarodejnícky klobúk Boba a Bobka, triediaci klobúk z Harryho Pottera, čiapočka neviditeľnosti zo 

seriálu Arabela sa vracia, čarovný klobúk Pána Tau, červený cylinder, ktorý pričaruje rôzne predmety z filmu 

Traja veteráni a pod.).  

Potom deti vyzveme, aby sa zamysleli, aký čarovný klobúk by chceli mať. Aké by mal mať schopnosti? Ak 

použijeme dlhšiu verziu aktivity, môžeme deťom zadať, aby si navrhli vlastný klobúk (nakreslili, ako by mal 

vyzerať), a aby napísali krátky opis, čo by mal dokázať, aj s vysvetlením, prečo by chceli práve takýto klobúk. 

Opis môže byť statický (ako by klobúk vyzeral, z akého by bol materiálu, aké by mal nadprirodzené schopnosti 

a pod.) alebo dynamický (s návrhom postupov, ako s klobúkom čarovať, v akých situáciách je ho možné použiť 

a pod.). V závere vyučovacej hodiny môžu svoje návrhy prezentovať. 

 

 

 

           

 

 


