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Úvod 
 Keďže sú médiá neoddeliteľnou súčasťou nášho života a dnešného sveta, je potrebné, 

aby sme im venovali dostatočnú pozornosť už u detí v predškolskom veku. Čím sú deti 

staršie, tým sa do kontaktu s médiami dostávajú častejšie a jednoduchšie. Prostredníctvom 

nich sa učia v škole, komunikujú s rodičmi a priateľmi. Sú každodennou rutinou bežného 

života človeka. 

 Aby bolo využívanie masmédií zmysluplné, korektné a bezpečné, je potrebné rozvíjať 

kritické a tvorivé myslenie. K rozvíjaniu je potrebný tréning, a na to bol spracovaný aj tento 

pracovný zošit, v ktorom si žiak môže precvičiť a zdokonaliť svoju tvorivosť a kritický 

prístup k médiám a ich obsahom. Prostredníctvom tohto zošita sa môže stať rozumným 

recipientom mediálnych obsahov. 

Tento pracovný zošit bol navrhnutý tak, aby jednoducho, prakticky a názorne naviedol 

žiaka Mediálnej výchovy a médií k ich vzájomnej interakcii. Pri dodržaní presných 

didaktických metód a zásad, na ktoré bol kladený dôraz pri tvorbe týchto cvičení, žiak získa 

základné vedomosti a zručnosti, ktoré môže následne uplatniť v praxi. Celkové zhotovenie 

úloh a cvičení je znázornené jasne a jednoducho, aby im žiak ľahko porozumel. Žiak je 

priamo vedený k sebareflexii. Hodnotí sa sám, na základe vedomostí ktoré mal, a ktoré získal. 
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Tréning a rozvoj kritického myslenia 

1. Päťlístok 

V tejto úlohe zistíme, či máme dobrú slovnú zásobu. Všetky slovíčka so sebou musia súvisieť. 

Takže: 

 v 1.riadku je podstatné meno 

 do 2.riadku napíšte dve prídavné mená, ktoré vystihujú podstatu slova 

 do 3.riadku napíšte 3 slovesá (čo sa s danou témou deje) 

 do 4.riadku napíšte 4 slová, ktoré sa Vám vybavia pri prvom slovíčku 

 do 5.riadku napíšte slovo, ktoré vystihuje podstatu celej témy 

Príklad:  

 

 

 

 

 

 

______________ 

 

______________  ______________ 

 

______________  ______________  ______________ 

 

______________  ______________  ______________  ______________ 

 

______________ 
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2. Myšlienková mapa 

Napíšte čo najviac slov, ktoré Vás napadnú pri slove médiá. Od tohto slova ťahajte čiary 

a doplňujte postupne ku každému jednému. Snažte sa priradiť aspoň 20 slov. Takto sa vytvára 

myšlienková mapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Médiá 

napišt
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3. Nájdite to správne slovo 

Nahraďte slová, ktoré po sebe nasledujú, jedným slovom, ktoré ich spája. Tieto slovíčka majú 

niečo spoločné, a vy musíte prísť na to, čo to je. Taktiež to urobte aj opačne. Na jedno slovo 

vymyslite štyri, ktoré to jedno spája.  

MAMA, DETI, DOMOV, LÁSKA-___________________________________________ 

INTERNET, KLÁVESNICA, MONITOR, HRY-________________________________ 

TELEFÓN, ROZHLAS, NOVINY, TELEVÍZIA-___________________________________ 

ŠKOLA-________________,________________,________________,________________ 

MEDIÁLNAVÝCHOVA-

_________________,___________________,__________________,___________________ 

INTERNET-_______________,________________,________________,______________ 
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Tréning a rozvoj tvorivého myslenia 
1. Malí novinári 
K dispozícii máte 12 slov, ktoré musíte použiť vo 

vlastnom texte, ktorý si sami vymyslite. Musia byť 

použité všetky stanovené slová. Nemusia za sebou za 

sebou nasledovať. Použite ich v akomkoľvek poradí. 

Slová: televízia, tablet, les, leto, letieť, správa, 

prekvapenie, signál, zvuky, otrava, internet, fotka 
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2. Použite fantáziu 

Pred sebou máte päť obrázkov. Poriadne si ich poobzerajte a vymyslite k nim krátky článok, 

reportáž. Vašou úlohou je vymyslieť taktiež aspoň dva titulky -názvy, ktoré by hneď upútali 

Vašu pozornosť, a zároveň vystihovali text aj obrázok. Použiť musíte svoj papier. 

 

 

 

 

 

  



11 

 

3. Slovný had 

Viete čo je to slovný had? Je to nadväzovanie slov na seba. Konkrétne na posledné písmeno 

každého slova vymýšľate ďalšie slovo. Pokúste sa vymyslieť aspoň 30 slov. 

Príklad: Voda- auto- orech- chrobák..... 

 

  

Počítač- 



12 

 

Literatúra 
 

DVORSKÝ, M.:Využitie metód kritického myslenia na hodinách slovenského jazyka a literatúry. 

 [online].  Dostupné  na  internete: < 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/sutaze/pedagogicke_citanie_dvorsky.pdf>. [2017-05-05]. 

 

POMPOVÁ, I.: V. Hry na rozvíjanie tvorivosti.  [online].  Dostupné na internete: < 

http://www.poradnakk.sk/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=88>. [2017-05-

05]. 

 

Zoznam obrázkov 

 

Computer. In: ForumArabia [online]. 2009-05-24 [cit. 2017-05-02]. Obrázok vo formáte JPG. Dostupné 

z: https://www.google.sk/search?q=MOBIL+CARTOON&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi3oY

fg3trTAhXFuBQKHZ-

AD8IQ_AUIBigB&biw=1280&bih=694#tbm=isch&q=pc+cartoon+&imgdii=qra2KSQWsDOJuM:&imgrc=a3q

hE3S-M6OMdM: 

 

Writing children. In: Freeclipart [online]. 2010-03-24 [cit. 2017-05-02]. Obrázok vo formáte JPG. Dostupné 

z: https://img.clipartfest.com/1e28d113f6e40bfe88775be85d11f30c_children20writing20clipart-free-clipart-

children-writing_1275-1650.jpeg 

 

Watching. In: Herald Media [online]. 2010-02-12 [cit. 2017-05-02]. Obrázok vo formáte JPG. Dostupné 

z: http://197.156.69.172/herald/media/k2/items/cache/dc0900c4858a2f0dce82ed3898356bb3_XL.jpg 

 

Phone ringing. In: Freeclipart [online]. 2010-02-21 [cit. 2017-05-02]. Obrázok vo formáte JPG. Dostupné 

z: https://img.clipartfest.com/3fe850f34865b50d25c562d8f8957406_cell-phone-ringing-clipart-free-clipart-cell-

phone-cartoon_2000-3124.png 

 

Kid writing. In: Loonyliterature [online]. 2011-11-09 [cit. 2017-05-02]. Obrázok vo formáte JPG. Dostupné 

z: https://loonyliterature.files.wordpress.com/2016/03/kid-writing.gif 

 

Lined paper. In: Publicdomainpictures [online]. 2011-11-09 [cit. 2017-05-02]. Obrázok vo formáte JPG. 

Dostupné z: http://www.publicdomainpictures.net/pictures/130000/velka/lined-paper-1442064885HPf.jpg 

 

Pencil. In: Clipartkid [online]. 2013-03-07 [cit. 2017-05-02]. Obrázok vo formáte JPG. Dostupné 

z: http://www.clipartkid.com/images/11/pencil-clip-art-at-clker-com-vector-clip-art-online-royalty-free-

rGdnWo-clipart.png 

https://www.google.sk/search?q=MOBIL+CARTOON&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi3oYfg3trTAhXFuBQKHZ-AD8IQ_AUIBigB&biw=1280&bih=694#tbm=isch&q=pc+cartoon+&imgdii=qra2KSQWsDOJuM:&imgrc=a3qhE3S-M6OMdM
https://www.google.sk/search?q=MOBIL+CARTOON&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi3oYfg3trTAhXFuBQKHZ-AD8IQ_AUIBigB&biw=1280&bih=694#tbm=isch&q=pc+cartoon+&imgdii=qra2KSQWsDOJuM:&imgrc=a3qhE3S-M6OMdM
https://www.google.sk/search?q=MOBIL+CARTOON&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi3oYfg3trTAhXFuBQKHZ-AD8IQ_AUIBigB&biw=1280&bih=694#tbm=isch&q=pc+cartoon+&imgdii=qra2KSQWsDOJuM:&imgrc=a3qhE3S-M6OMdM
https://www.google.sk/search?q=MOBIL+CARTOON&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi3oYfg3trTAhXFuBQKHZ-AD8IQ_AUIBigB&biw=1280&bih=694#tbm=isch&q=pc+cartoon+&imgdii=qra2KSQWsDOJuM:&imgrc=a3qhE3S-M6OMdM
https://img.clipartfest.com/1e28d113f6e40bfe88775be85d11f30c_children20writing20clipart-free-clipart-children-writing_1275-1650.jpeg
https://img.clipartfest.com/1e28d113f6e40bfe88775be85d11f30c_children20writing20clipart-free-clipart-children-writing_1275-1650.jpeg
http://197.156.69.172/herald/media/k2/items/cache/dc0900c4858a2f0dce82ed3898356bb3_XL.jpg
https://img.clipartfest.com/3fe850f34865b50d25c562d8f8957406_cell-phone-ringing-clipart-free-clipart-cell-phone-cartoon_2000-3124.png
https://img.clipartfest.com/3fe850f34865b50d25c562d8f8957406_cell-phone-ringing-clipart-free-clipart-cell-phone-cartoon_2000-3124.png
https://loonyliterature.files.wordpress.com/2016/03/kid-writing.gif
http://www.publicdomainpictures.net/pictures/130000/velka/lined-paper-1442064885HPf.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKAR, a.s.  

Bratislava 

2017 


	Tréning a rozvoj kritického myslenia
	1. Päťlístok
	2. Myšlienková mapa
	3. Nájdite to správne slovo
	Tréning a rozvoj tvorivého myslenia

	1. Malí novinári
	2. Použite fantáziu
	3. Slovný had

	Literatúra

