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Viete,	prečo	prišli	
osemroč	né	gymnáziá	
o	tradičné	názvy	tried?

Dobre informovanýzdroj,ktorýsiže-
lalbyťmenovaný(nonevyhovelisme
mu) prezradil redakcii Dobrej školy 
pravé dôvody, ktoré viedli ministra
školstva k  zákazu používania tradič-
ných pomenovaní tried v  8-ročných
gymnáziách.Pravda je taká,žeminis-
terpodľaholtlakulobistickýchskupín.
 Protiprímeprotestovalisúkromné
televízie Markíza a  JOJ. Závideli svoj-
mu konkurentovi bezplatnú reklamu.
Proti sekunde sa ohradzovali fyzici,
ktorí údajne majú na túto fyzikálnu
jednotku autorské práva. Proti sexte 
už niekoľko rokov ostro vystupovala
KonferenciabiskupovSlovenska,pod-
ľa ktorej sex do 8-ročných gymnázií
rozhodne nepatrí. Voči oktáve zasa
prichádzali opakovane výhrady z  Hu-
dobného fondu. No a  voči všetkým
označeniam protestovali základné or-
ganizácie SNS, ktoré v  neslovenských
výrazochvideliibaplanúmätež.
 A  teraz vážne: príjemné čítanie
ďalšiehočíslaDobrej školy vámpraje

Keď sa žiaci neučia,
treba zmeniť školy

Škola nemôže mať autoritu, ak neinšpiruje k cnostnému životu.
aristoteles

POKRAČOVANIE NA STR. 2

Nie ježiadnymtajomstvom,žesituá-
cia v  našich školách je čoraz horšia.
Spoločnosť ju napriek tomu nerieši.
Záujem médií, politikov i  rodičov je
dlhodobo nedostatočný a  navyše sa
obmedzuje iba na vybrané „kauzy“,
ktoré sú možno mediálne atraktívne,
avšak z  hľadiska celého systému zďa-
lekanienajpodstatnejšie.
 Všetkonasvedčujetomu,žemno-
hé z  problémov našich škôl sú glo-
bálnejpovahy.Nejdeibao slovenské
špecifiká,aleo celkovú,hlbokúkrízu
tradičného modelu vzdelávania, ako
ho poznáme v  našej západnej civi-
lizácii. (To však rozhodne nesmie
byť ospravedlnením našej nečinnos-

ti.) Stále jasnejšie sa potvrdzuje, čo
už bolo mnohokrát konštatované:
v  škole včerajška nemožno dnešný-
mi prostriedkami pripravovať žiakov 
na život v budúcnosti. A tojeeštena
diskusiu, či už vo všetkých našich
školách používame aspoň tie dnešné 
prostriedky. Inštitucionalizovanáško-
la,  ako ju dnes poznáme, vznikala
postupne od stredoveku, pričom naj-
viac sa rozvinula až v  industriálnej
ére. A  tu je jeden z  kameňov úrazu:
svojou podstatou je tomu stále pri-
spôsobená, hoci svet sa medzičasom
posunul niekam inam. S  trochou
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nadsádzky možno dnešnú typickú
štátnu školu prirovnať k  fordovskej
manufaktúre. Snáď s  jediným rozdie-
lom: vo Fordovej automobilke sa na
pohyblivom páse posúvali vznikajúce
produkty,tedaautá,pričompostupne

„navštívili” jednotlivých pracovníkov,
tedamechanikov–špecialistov,z kto-
rých každý vykonal na vznikajúcom

vozidle svoj diel práce. V  škole je to
naopak:stoja(vlastnesedia)vznikajú-
ce„produkty”,tedažiacia prednimi
defilujú v  45-minútových intervaloch
jednotliví pracovníci, teda  učitelia

– špecialisti, z  ktorých každý vykoná
na vzdelaní žiaka svoj diel práce. Aj
keď sa táto paralela asi mnohým ne-
budepáčiť, jemožnéjuďalejrozvíjať:
v  oboch prípadoch vie každý pra-
covník urobiť iba svoj špecifický diel
prácea prácuinýchkolegovbyzastať
nedokázal. V  oboch prípadoch sa na
všetky„výrobky”aplikujerovnaký,vo-
prednaplánovanýpostup,atď.
 Našou špecifickou národnou „tra-
gédiou“jeto,žetietohistorickypreko-
nané, strnulé organizačné formy vy-
učovania napĺňame z  veľkej časti
nezmyselným, neužitočným, veku
neprimeraným(a pretoťažkýma nud-
ným) vzdelávacím obsahom. Dôsled-
kysúlogické,predvídateľnéa žalostné:

malá efektívnosť vyučovania (väčšina
žiakov nezvláda väčšinu učiva), ne-
záujem žiakov o  dianie na hodinách,
ich formálny a  povinnostný prístup
k  vlastnému vzdelávaniu, v  ktorom
často vidia iba zbytočnú a  nepríjem-
nú povinnosť nanútenú dospelými
z  pozície moci. Problémy s  „disciplí-
nou“,dochádzkou,šikana,čidokonca

verbálne a  fyzické útoky na učiteľov
sú ibavonkajšímiprejavmi frustrácie,
ktorú dnešná škola svojim nevhod-
nýmuspôsobenímspôsobujemladým
ľuďom.
 Spoluzakladateľ a  dlhoročný šéf
Microsoftu Bill Gates kedysi múdro
povedal, že keď sa žiaci neučia, tre-
ba zmeniť školy. Mimochodom, sám
Gatesboljednýmz tých,ktoréhoškol-
ský systém„vypľul“akoneúspešného.
Človek, ktorý dokázal zmeniť tento
svet ako málokto iný, nebol schopný
splniť požiadavky školskej inštitúcie.
Respektívetáinštitúciahonedokázala
presvedčiť,že jeprenehozmysluplné
pokračovaťv štúdiu.Jednohoršieako
druhé...
 Dovoľte mi skončiť otázkou: kto
má lepšiumožnosťzmeniťnašeškoly
ako samotní učitelia? Chcú? Vládzu?
Vedia,akonato?

× Vladimír Burjan

Máte názor? 
Dajte ho na papier!

▶ Mátenávrhy,akoriešiťprob-
lémy nášho školstva? Prostred-
níctvomDobrej školy ichmôžete
predložiťkolegomnadiskusiu.

▶ Máte nejakú zaujímavú pe-
dagogickúskúsenosť?Podeľtesa
o ňus ostatnýmiučiteľmi.

▶ Máte vo svojom okolí ľudí,
ktorých myšlienky a  názory sú
preučiteľovpodnetnéa ktorých
by stálo za to v  Dobrej škole vy-
spovedať?Pošlitenámtip,pokú-
simesas nimiurobiťrozhovor.
	

▶ Čítali ste nejakú zaujímavú
publikáciu, ktorá vás ako učite-
ľaposunulaďalej?Odporučteju
ostatným.

▶ Viete o  zaujímavých interne-
tových stránkach vhodných pre
pedagógov?Pošlitenámlinky!

▶ Navrhnitetémy,o ktorýchby
sa podľa vás mala medzi učiteľ-
mirozprúdiťdiskusia.

Svoje otázky, námety, príspevky 
posielajte na dobraskola@exam.sk 
alebo poš tou na adresu vydava-
teľa (viď tiráž). Rukopisy a mate-
riály zaslané poštou nevraciame. 
Uverejnenie prijatých príspev kov 
nezaručujeme, v  prípade použi-
tia ich honorujeme. Za obsahovú 
a  jazykovú stránku príspevkov 
zodpove dajú autori.

Neušla sa vám 
Dobrá škola?

Všetkyjejčíslasimôžetebezplat-
tne stiahnuť (vo formáte PDF)
z  internetovej stránky vydavate-
ľawww.exam.sk.
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Mgr. Zuzana Humajová vyštudo-
vala učiteľstvo všeobecno-vzde  -
lá  va  cích predmetov (Sj a Nj) 
na Fi lozofickej fakulte UK. Od 
r. 1999 pôsobí ako ne závislý 
expert na problematiku re gio -
nálneho škol stva a vzde  lá  vania. 
Spo lupracovala s Inšti tútom pre 
dobre spravovanú spo ločnosť,  
s  M.E.S.A 10 či s Cen trom pre 
vzdelávaciu po li ti  ku. Od roku 
2005 je analytičkou Konzerva-
tívneho in  šti  tútu M. R. Šte fánika.

VB: Hoci ste vyštudovali učiteľstvo, 
už mnoho rokov neučíte. Neuspoko
jovalo vás to?

ZH: Práve naopak, bolo to úžasné
a  veľmi ma to bavilo. Obzvlášť rada
spomínam na roky strávené na zá-
kladnej bilingválnej škole v  Bratisla-
ve. Bolo to krátko po revolúcii, kedy
sazačaliobjavovať rôznealternatívne
programy.Bolaslobodaa voľnosť,da-
losavšeličoskúšať.Nanašejškolesme
maliužnaI.stupnibilingválnevyučo-
vaniea vytváralismesivlastnýškolský
vzdelávacíprogram.

VB: Už vtedy? Tak to ste boli prie
kopníkmi dnešnej reformy!

MinisterFtáčnikzačalponástupedo
funkcie v  týchto veciach robiť poria-
dok.Najednejstranetobolrozumný
krok, pretože vtedy vznikali aj rôzne

„živelné“ alternatívy, na druhej stra-
ne práve našu školu to dosť postihlo.
Nepodarilo sa nám dostať do oficiál-
neho experimentálneho overovania
a projektmuselskončiť.Vtedysomsi
po prvýkrát uvedomila význam legis-
latívy a  školskej politiky pre fungova-
nieškôl.Následnesomsazačalaviac
venovať systémovým a  teoretickým
otázkam. Spočiatku iba príležitostne,

popri povolaní, no neskôr sa to stalo
mojousrdcovouzáležitosťou.

VB: Ako sa dá dlhodobo fungovať 
ako nezávislý expert na školstvo?

ZH:Spočiatkutonaozajneboloľahké.
Cez deň som pracovala ako manažér-
ka v  komerčnej sfére a  po večeroch
sompísalamateriályo vzdelávaní.Ob-
čas som si vzala dovolenku, aby som
mohlavycestovaťnanejakúkonferen-
ciu a  predniesť tam príspevok. Bolo
to také moje hobby, ktoré postupne
prerástlo do hlavnej pracovnej nápl-
ne. Pôsobím najmä v  rámci tretieho
sektora. Do štátnych inštitúcií som
ísť nechcela, pretože sú v  nich všetky
väzbyveľmiskostnatené.Jetamúplne
inýspôsobuvažovaniaa jestonásobne
ťažšiedosiahnuťakúkoľvekzmenu.

VB: Ibaže kto chce dosiahnuť reálne 
zmeny, nemôže štátne inštitúcie cel
kom ignorovať.

ZH: Iste. Po tom, ako teoreticky roz-
pracujete nejakú problematiku, mu-
síte hľadať so štátnymi inštitúciami
spoločnú reč a  cestu k  praktickému
uplatneniuvašichnávrhov.

VB: A  nie je pre vás frustrujúce, že 
tvoríte jeden materiál za druhým 
a  decízna sféra ich viacmenej igno

ruje a nereaguje na ne?

ZH: Práca v  treťom sektore má svoje
špecifiká: na jednej strane nemáme
zviazané ruky ako priamoriadené or-
ganizácie, nie sme závislí od financií,
ani od rôznych vzťahov. Na druhej
strane presadenie našich návrhov do
praxemôžebyťv krajnomprípadeaj
nulové. Konzervatívny inštitút (KI),
v  ktorom momentálne pôsobím, už
fungujeveľarokov,takžesmeužzažili
veľaministrovškolstva.S každýmbola
komunikáciatrochuiná.

VB: A s niektorými aj vôbec žiadna.

ZH: V  našom systéme je pozícia mi-
nisterstva školstva stále neprimerane
silná.Ministermôžezmietnuťzostola
akýkoľvek racionálny návrh, ktorý sa
mu nepáči, či naopak, presadiť akú-
koľvek hlúposť, bez ohľadu na názor
väčšiny odborníkov. Takýmto spôso-
bomsaspustilaajreforma,ktorábola
nedostatočnepripravená.A  jeveľkou
chybou,žesinekladiezacieľnášškol-
ský systém výrazne decentralizovať
a  oslabiť pozíciu ministerstva. Práve
naopak,zdása,žesacentralizáciapo-
stupneešteviacutužuje.

VB: Kto mal možnosť spoznať škol
stvo v  iných štátoch, vie, že to ne
musí vyzerať tak, ako u  nás. Ktorá 
krajina je pre vás vzorom spolupráce 
riadiacej sféry s ostatnými subjektmi 
v oblasti vzdelávania?

ZH: Mám úžasnú skúsenosť naprí-
klad z  Holandska, kde ministerstvo
školstva priam programovo nasáva
podnety zdola a  kde sa môžu aj rôz-
ne neziskové a  súkromné inštitúcie
uchádzať o  štátne granty na riešenie
koncepčných problémov školstva.
A ministerstvoichvýstupyberievážne.

Rozhovor

Kvalita škôl u nás stále nie je
celospoločenskou témou
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Bolo by skvelé, keby sme k  tomu raz
dospeli aj na Slovensku. Práve preto
samidnešnáprácanezdábyťzbytoč-
ná.Verím,že jednéhodňasasituácia
zmenía  jedôležité,abysmevtedyve-
delizareagovať,abytubolopripravené
know-how.

VB: Na aké témy sa špecializujete?

ZH:Niektorévyplývajúpriamozoza-
daníprojektov,o ktorésauchádzame.
Iné si volíme sami podľa toho, ktoré
problémy považujeme za najvážnej-
šie.Ťažiskonašejprácesatýkaanalýzy
školskej legislatívy, financovania škol-
stva, obsahovej reformy, rozvoja kva-
lity vzdelávania či evalvácie. V  roku
2006 sme vypracovali návrh nového
školského zákona, ktorý i  keď nebol
napokon prijatý, obohatil verejnú dis-
kusiuo reformeškolstva.Vždysasna-
žíme, aby naše návrhy boli vzájomne
previazanéa zapadalidoseba.V tom
jetotižjedenz problémovrezortných
organizácií – každá rieši iba vlastnú,
čiastkovú agendu, takže  nedochádza
k  synergickému efektu. V  dôsledku
toho je náš vzdelávací systém rozkús-
kovaný, nepreviazaný a  ako celok nie
jedobrevyladený.Občasdosť„vŕzga“.

VB: Keďže náš rozhovor je určený 
pre Dobrú školu, nemôžeme sa vy
hnúť téme kvality škôl. Myslíte si, že 
vďaka prebiehajúcej reforme bude 
na Slovensku viac dobrých škôl?

ZH: Pred spustením reformy prebie-
hali niekoľko rokov po celom Sloven-
skurôznekonferenciea  semináre,na
ktorých odborníci jasne formulovali,
čovšetkotrebav našomvzdelávacom
systémezmeniť.Hovorilosao kvalite
školy, o  tom, ako ju merať, ako získa-
vať spätnú väzbu od rodičov, ako ro-
biťcentrálneobjektivizovanémerania
v  uzlových bodoch, atď. Novým škol-
ským zákonom sa, žiaľ, legislatívne
prostredieneupravilotak,abysmetu
mali to, čo sme chceli. Ani reformná

rétorika nie je tak nastavená, aby sa
hovorilo o  kvalite vzdelávania. Re-
formajeprezentovanátak,žeučitelia
dostaliniekoľkopercentslobody(väč-
šina obsahu pritom naďalej zostáva
v  rukách štátu) a  za inovatívne vzde-
lávanie sa považuje iba IKT, cudzie
jazyky a  vzdelávanie učiteľov. O  tom,
ako dosahovať lepšie výsledky v  jed-
notlivých predmetoch, ako riešiť čita-
teľskúgramotnosť,ktoránámidedolu
vodou,o tomnepočuťanislovo.

VB: Keď spomínate čitateľskú gra
motnosť, predpokladám, že ako bý
vala slovenčinárka sledujete, ako na 
podobné slabé výsledky zareagovali 
v susednom Česku.

ZH: Sledujem to a  ticho im závidím.
Na rozdiel od nás ten problém celo-
spoločensky zviditeľnili, pomenovali
a začalihoriešiťkonkrétnymiakciami.
Spustili viaceré celonárodné aktivity,
ako Čítame deťom, Kniha môjho živo-
ta a pod.Sompresvedčená,ževerejná
podporatýchtotéma verejnádiskusia
o  týchto problémoch dokáže veľa. To
súreálne,hmatateľnékroky.U nássa
ibabudízdanie,žesaniečohýbe...

VB: Vopred sa ospravedlňujem za 
trochu dlhšiu formuláciu otázky. 
Zdá sa mi, akoby téma kvality vzde
lávania u  nás čoraz viac ustupovala 
do úzadia. Riaditelia škôl sú nútení 
riešiť celkom iné problémy: kde vziať 

dostatok žiakov, kde vziať kvalifiko
vaných učiteľov, kde vziať peniaze na 
ich mzdy, z  čoho zaplatiť kúrenie či 
opravu strechy, ako na škole riešiť 
šikanovanie, drogy, ako zvládať čo
raz agresívnejších žiakov a rodičov... 
K  tomu všetkému sa pridáva množ
stvo nepodstatných malicherností, 
ktoré školy zbytočne zaťažujú a  od
čerpávajú im čas a  energiu.  Ak  v  ta
kejto situácii niekto školám ponúka, 
že im otestuje, aký pokrok urobili 

ich žiaci za rok v slovenčine či mate
matike, záujem je alarmujúco malý.

ZH: Obávam sa, že máte pravdu.
V  našich analýzach sme opakovane
zdôrazňovali, že školský vzdelávací
program musí byť komplexný doku-
ment,ktorýriešivzdelávanieodprvé-
horočníkapoposledný.Jehosúčasťou
musíbyťsystémposudzovaniakvality,
teda mechanizmy internej a  exter-
nej evalvácie, ich prepojenie, spôsob
získavania spätnej väzby od rodičov
a ďalšíchpartnerovškoly.Štátbymal
zabezpečiť prepojenie štátnej kon-
troly so  školskými systémami evalvá-
cie. Navrhovali sme tiež, aby externú
kontrolukvalityškôlnezabezpečovala
iba štátna inšpekcia, ale aj neštátne,
nezávisléinštitúcie.O tomtovšetkom
v  rámci reformy nepadlo ani slovo.
Ministerstvo o  tom nechce hovoriť,
pretože na to nevytvorilo žiadne ná-



www.exam.sk  DOBRÁ ŠKOLA          5

stroje. Nemá dokonca pripravené ani
vhodné nástroje na objektívne posú-
deniedopadovsamotnejreformy.Nie
jejasné,akobudezískavaťrelevantnú
spätnú väzbu od učiteľskej, rodičov-
skej a  širšej verejnosti. Ako zistí, či
vôbecidemesprávnymsmeroma aké
korekciejepotrebnéurobiť.

VB: Spätná väzba by možno ukázala, 
že väčšina rodičov si ani nevšimla, že 
v školách prebieha nejaká reforma.

Žiaľ, rodičia sa u  nás k  téme kvality
škôl zatiaľ príliš nevyjadrujú. Často
nemajú žiadne očakávania, keď hľa-
dajú vhodnú školu pre svoje dieťa.
Spoliehajú sa najmä na to, čo počujú
od kolegov či známych. V  takomto
prostredí musí byť učiteľ skutočným
idealistom, ak by chcel systematicky
sledovať a  vyhodnocovať kvalitu svo-
jej práce porovnávaním vstupov a  vý-
stupov.Smutnoupravdouje,žetood
učiteľovaniniktonežiada.Vidímpre-
mrhanúpríležitosťv tom,žeiniciátori
reformy nezačali „otáčať“ myslenie
učiteľov a  rodičov, a  dokonca ani to
vlastné. Jednoducho tu nenastal celo-
národný pohyb za lepšie, kvalitnejšie
vzdelávanie.A beznehonemážiadna
reformaveľkéšancenaúspech.

VB: Stručná definícia dobrej školy by 
mohla znieť takto: je to škola, ktorá 
má rozumné ciele a je úspešná v ich 
dosahovaní. Súhlasili by ste s ňou?

ZH: Na otázku, čo je to dobrá škola,
tu zatiaľ, paradoxne, nikto neodpove-
dal.Anijasinetrúfamsformulovaťto
jednoučidvomavetami.Alesnáďne-
budemeďalekoodpravdy,akpovieme,
že za dobrú možno považovať takú
školu, ktorej žiaci vykazujú na výstu-
pe výrazný pokrok a  posun v  celom
spektre dôležitých kompetencií. A  to
bez ohľadu na to, akých žiakov škola
prijala na vstupe. Dobrá škola musí
žiakovposúvať.Učiteliamusiapresne
vedieť, akých majú žiakov a  premýš-

ľaťnadtým,ako ichpotiahnuťvyššie.
A tonielenv jednotlivýchpredmetoch,
ale aj celkovo v  názoroch, v  kvalite
osobnosti.Čimáškolaučebnenabité
modernými technológiami a  výdobyt-
kamiIKT,tosúibapovrchné,vonkaj-
šie znaky. Ak  škola navyše dokáže aj
preukázať, že dosiahla, čo plánovala,
takjetovýbornáškola.

VB: Pripomenuli ste mi výrok istého 
riaditeľa, ktorý zdôvodňoval, prečo 
sa ich škola nezapojí do testovania 
KOMPARO. Vraj „my vieme, že má
me slabých žiakov a  nepotrebujeme 
si to každý rok znova overovať.“ Ná
zor, že iba škola s  dobrými žiakmi 
môže byť dobrá, je u  nás pomerne 
rozšírený. Je smutné, že z  mnohých 
škôl cítiť akúsi osudovú rezignáciu...

ZH:Zlé je, že tentomylnýpohľadna
kvalituškolypodporujeajhodnotenie
z  centrálnej úrovne, v  rámci ktorého
sa zverejňujú iba „ligové“ rebríčky
škôl odrážajúce aktuálny stav v  deň
testovania. Chýba porovnanie výstu-
povsovstupmi,neposudzujesaprida-
náhodnota,neberúsadoúvahy inte-
lektuálnepredpokladyžiakov.

VB: Vráťme sa ešte raz k spomínanej 
definícii dobrej školy. Tá predpokla
dá rozumné ciele, no nehovorí, ako 
by mali vyzerať. O  tom je potrebné 
diskutovať. Aby sme však mohli hod

notiť, či si škola kladie správne ciele, 
museli by školy najskôr nejaké ciele 
mať. Mám na mysli konkrétne, jas
ne sformulované ciele, ktoré dávajú 
vedeniu a pedagógom orientáciu pri 
ich práci a rodičom umožňujú rozlí
šiť školy medzi sebou a zvoliť tú naj
vhodnejšiu pre svoje deti. Majú naše 
školy takéto ciele?

ZH:Poznámškoly,ktoréichmajú,ale
je ich málo. Zväčša ide o  súkromné
a cirkevnéškoly,aleviemajo niekto-
rých štátnych. Dobrým príkladom
môže byť Gymnázium v  Žiari nad
Hronom,kdesiurobilidôkladnúana-
lýzusvojej situáciea na jejzákladesi
definovalijasnýcieľ–chcúbyťškolou
s európskymrozmerom.

VB: Vy sama ste začínali v alternatív
nej škole. Ako sa pozeráte na takéto 
školy dnes, s odstupom času?

ZH: O  alternatívne školy je zo strany
rodičovveľkýzáujem–užlenpretoby
mali existovať. Vysvetľujem si to tým,
že sa spravidla vyznačujú príjemným
prostredím, priateľskou atmosférou
a  aktivitami, ktoré žiakov formujú
a  smerujú do života. V  tých školách
rodičia intuitívne cítia, že tam ich
dieťa bude spokojné. Hoci stále nie
je isté, či sa v  nich deti i  viac naučia.
Avšakto,žeichmusímestálenazývať
alternatívnymi, signalizuje, že niečo
nie je v  poriadku. Tu by jednoducho
malibyť školy,ktoré súpestré, rôzno-
rodé.Každábymalabyťv istomzmys-
le alternatívou ku ostatným. Niektorí
rodičia uprednostňujú klasickú školu
a maliby junájsť. Iníkladúdôrazna
uvoľnenú atmosféru, páči sa im, po-
vedzme, keď deti počas hodiny sedia
na koberci. Aj také školy by tu mali
byť. A  nad tým všetkým by mal fun-
govaťsystémpovinnejexternejevalvá-
cie,ktorýbyrodičomgarantoval,žeaj
v tej„najalternatívnejšej“školesažiaci
naučiavšetkopotrebné.

„Vidím	premrhanú	
príležitosť	v	tom,	že	
iniciá	tori	reformy	ne-
začali	„otáčať“	mys-
lenie	učiteľov	a	rodi-
čov,	dokonca	ani	to	
vlastné.	Jednoducho	
tu	nenastal	celoná-
rodný	pohyb	za	kva-
litnejšie	vzdelávanie.”
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Čo robia učitelia, keď neučia?
No predsa učia sa!
Letná škola moderných učiteľov, kto-
rá sa tento rok konala v Hronci, je po-
dujatie určené predovšetkým inovatív-
nym učiteľom, ktorí sa chcú počas leta 
inšpirovať a načerpať energiu do nové-
ho školského roku. Bohatý program si 
účastníci pripravujú sami, nechýbajú 
však ani odborné prednášky pozva-
ných hostí a  semináre pripravené skú-
senými lektormi. Súčasťou programu je 
burza nápadov učiteľov, tvorivé dielne 
(workshopy), rozprávania a  besedy 
o  zaujímavostiach, celodenný výlet, 
športové, umelecké a  spoločenské akti-
vity, súťaže...
 Veľa sa o  Letnej škole Moderných 
učiteľov možno dozvedieť z  blogov jej 
účastníkov. Nájdete ich na portáli www.
modernyucitel.net. Tu sú dva z nich:

Tvojho	vtáka	si	adoptu-
jem	na	diaľku...

... zaznelo nevinne na obede. Nie, reč
nebola o  adopcii zvieratiek zo ZOO,
aleo nádhernomnovinovomvtákovi,
ktorýfarebneladils novým,nedávno
vytvoreným batikovaným a  maľova-
nýmtričkom.
 Týmto som naznačila len pár su-
per aktivít, ktoré nás čakali na tohto-
ročnej Letnej škole moderného učiteľa.
Dôvod, prečo tento text píšem až po
jejskončení,jeten,žesomsaaktívne
podieľalanajejprograme.Takžekým
jasomvysvetľovala,čojetoDaltonská
škola, aké skvelé projektové vyučo-
vania môžu učitelia robiť, ako môžu
využívaťblogy,kýmsmesahrali s  fo-
tografiou, vytvárali kreslené a  legové
animácie či batikovali tričká, Lukáš
Bajer učil prítomných prezentačným
zručnostiama zasväcovalichdotime
managementu, aby toho stíhali ešte
viac.

Katka Lucinkiewiczova s  nami rea-
lizovala úžasné aktivity v  rámci tvo-
rivej dramatiky (už sa teším, ako ich
budemrobiťsožiakmiv škole).Veľmi
inšpirujúca bola burza nápadov a  aj
ďalšie tvorivé dielne (v  rámci oboch

turnusov), ako aj aktivity, v  ktorých
sme cvičili napríklad rôzne cviky na
našu chrbticu zdevastovanú sedením
pripočítači.Počas celého týždňa fun-
goval aj fotokrúžok a  videokrúžok,
ktorých členovia vytvorili nádherné
videáa foto-prezentácie.
 VýletdoBystrianskejjaskynea na
Chopokboldobrýmdychovýmcviče-
ním (najmä ten Chopok, kde sa v  pl-
nej miere prejavil môj „železný defi-
cit”).
 Keď k  tomu všetkému prirátam
spoločnosťmimoriadne inšpirujúcich
a  na rovnakej vlnovej dĺžke nalade-
nýchučiteľov, takmusímkonštatovať,
žehocijetentýždeňnamáhavýa nedá
sao ňomhovoriťakoo oddychovom,
rozhodne pôsobí ako úžasná dobíjač-
kaučiteľskejenergie.
 Ak sa niekedy dožijeme aj rekon-
dičnýchpobytovpreučiteľov,myslím
si, že po pridaní zopár celkom oddy-
chovýcha zdraviuprospešnýchaktivít

a procedúrbysaLŠMUmohlazmeniť
na ozdravný pobyt, ktorý by nielen
prospieval zdraviu učiteľov, ale záro-
veňbyveľmiúčinnepôsobilproti ich
vyhoreniu.

× martina CHalaCHánoVá

LŠMU	2009

Tak máme za sebou úspešnú LŠMU
v  Hronci. Ďakujem organizátorom
za príjemné chvíle v  kruhu priateľov
a  zanietených učiteľov, ďakujem svo-
jimdvomtímomvideokrúžkua svojej
rodine za trpezlivosť... Neviem pria-
teliaakovám,mnebolonaobidvoch
turnusochvynikajúco.Ktorýbollepší?
Nuž,každýbolvýnimočný..Viacinfo
v  reportáži a  v  dvoch častiach relácií
točených našimi členmi videotímu.
Ahojo rok.

× Peter Pallo

Zaujali vás doj
my účastníkov? 
NaLetnej škole Moderných učiteľov 
2010 môžete byť už aj vy pritom!
Časopis Dobrá škola vás včas upo-
zornínamožnosťprihlásiťsa.
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V  tejto rubrike uverejňujeme príspev-
ky internetových blogerov, týkajúce sa 
školstva a vzdelávania, ktoré sme obja-
vili pri našich potulkách webom a ktoré 
nás zaujali.
 Autorkou dnešného zamyslenia je 
Lenka Wildnerová (wildnerova.blog.
sme.sk). Hoci dnes už je úspešnou ab-
solventkou vysokoškolského štúdia 
ekonómie a  medzinárodných vzťahov, 
vo svojom príspevku sa vracia späť na 
strednú školu. Počas stáže na americkej 
univerzite na vlastnej koži pocítila veľ-
ký rozdiel medzi tradičným americkým 
pragmatizmom a  európskym akade-
mizmom vo vzdelávaní.

Našla by sa hodina týždenne pre 
slovenských žiakov, na ktorej by sa 
diskutovala súčasnosť? Pred dobrý-
mipiatimirokmiprišlanašaslovenči-
nárkas článočkomzoSME:vrajčisa
nechceme zapojiť do medzinárodnej
súťaže, ktorá by sa prelínala s  písa-
ním stredoškolskej odbornej činnosti.
Aby sme vedeli, ktoré témy sú aktuál-
nea akosavyvíjajú,doškolybynám
chodildenník.
 Nesmelo sme súhlasili, nevediac,
čo máme očakávať. A  tak, postupne,
začala vznikať naša budúca závislosť
navoňavomnovinovompapieri.

Neskoršie štúdium na americkej uni-
verzite mi opäť umožnilo dostať sa
do obrazu a  naučilo ma spájať uda-
losti s  učivom. Tunajší študenti mož-
no neobľubujú matematiku, no vedia

hovoriťo domácejpolitike,diskutovať
o Izraelialeboskritizovaťekonomický
plánterajšejadministratívy.Poniekoľ-
kýchrokochstrávenýchv zamestnaní

„študent” sidovolímpovedať, žev na-
šich školách veľmi chýbajú príležitos-
ti na to,  aby žiaci mohli diskutovať
o svojichnázorochnato,čosaokolo
nich práve deje a  vypočuť si názory
rovesníkov.
 Páčilobysami,kebytofungovalo
napríklad takto: školy by si vytvorili
spoluprácu s  niekoľkými hlavnými
denníkmi, ktoré by poskytli žiakom
zľavu na predplatnom. Na začiatku
školského roka by sa žiaci prihlásili
na odber novín na isté časové obdo-
bie a  každé ráno by si svoj výtlačok
vyzdvihlinavrátnici.Tým,ktoríbysi
denníknezadovážili,byškolaposkytla
nejaký výtlačok na prečítanie (mohli
bybyťk dispozíciiv knižnici,navrát-
nici,pri jedálni, v počítačovejučebni,
pri riaditeľni a  pod.) Neodvážim si
odhadnúť vek, v  ktorom by už prá-
cas novinamimohlabyťvhodná,ale
akmajúnapríkladžiaciod5.ročníka

dve45-minútovkyobčianskejvýchovy,
jedna by sa mohla venovať tomu, čo
bolov uplynulomtýždniv novinách.
 Ako by také hodiny prebiehali, to
by už záviselo od kreativity učiteľov.
Napríklad: ak sa tento týždeň konajú
voľby prezidenta, na budúci týždeň
sa budú diskutovať výsledky, názory
politológov a  medzinárodné ohlasy.
Druháčasťhodinymôžebyťvenovaná
ďalším článkom, ktoré žiakov zaujali.
Alebo: na začiatku školského roka sa
vytvorí akýsi plán a  každý žiak si vy-
beriejedenaleboniekoľkotýždňov,na
ktorésipripravíprezentáciuo niekto-
rej aktuálnej téme a  prípadne aj odo-
vzdá nejakú krátku úvahu o  danej té-
me.Ostatnížiacisazapojadodiskusie.
 Takáto hodina by nemala byť prí-
liš formálna, skôr kreatívna. Mala by
viesťžiakovk formulovaniuvlastného
názorua rozvíjaťichschopnosťanaly-
zovať a  spájať udalosti do celku. Vyu-
žívali by pritom samozrejme všetko,
čo postupne získavajú na hodinách
dejepisu, zemepisu či literatúry... Zá-
roveň by sa učili, ako média formujú
skutočnosťa učiliby sa rozlíšiťnázor
od faktu, fakt z  priameho zdroja od
trikrát prerozprávanej udalosti a  pod.
Nemyslím si, že by všetky takéto ho-
dinyvovšetkýchtriedachboliideálne
a žebyvždyv triedevzniklazaujíma-
vá, hlboká diskusia, ale aj napriek to-
mubytopodľamňaboloužitočné.
 Jednoducho verím tomu, že je
dôležité, aby si žiaci – budúcnosť tej-
to spoločnosti – okrem pravidelného
precvičovaniapamätivytvorili (veľmi
príjemnú) závislosť na vôni ranných
novín.

× lenka wildneroVá

Noviny do slovenských škôl

„Americkí	študenti
možno	neobľubujú	
matematiku,	no	ve-
dia	hovoriť	o	domá-
cej	politike,	diskuto-
vať	o	Izraeli	alebo	
skritizovať	ekono-
mický	plán	terajšej	
administratívy.”

Zaujalo	nás
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Využite eurofondy pri premene 
vašej školy na modernú
Základné a  stredné školy sa v  súčas-
nostimôžuužtretíkrátuchádzaťo pe-
niazez eurofondov,ktorésúurčenéna
modernizáciu vyučovacieho procesu
a na„premenutradičnejškolynamo-
dernú”. Majú tak možnosť získať pe-
niaze na nákup pomôcok, počítačov,
dataprojektorov, interaktívnych tabúľ,
aleajnavzdelávanieučiteľovčiďalšie
aktivity.
 Škola, ktorá sa rozhodne „zmeniť
na modernú” má cez eurofondy prí-
stupk zdrojom,ktoré jejmôžuvýraz-
ne pomôcť pri realizácii zamýšľaných
zmien. Zmien, o  ktorých sa v  posled-
ných rokoch toľko napísalo a  naroz-
právalo,lendoškôlakosineprenikli...
 Teraz sú „na ťahu” školy. Presnej-
šie učitelia, ktorí musia urobiť vážne
rozhodnutie, že chcú svoju školu na-
ozajzmeniť.Ažpotomtorozhodnutí
mávôbeczmyseluvažovaťo tom,aké
zmenysúpotrebné.Kvalituškolytotiž
v  rozhodujúcej miere ovplyvňujú uči-
telia, ktorí dennodenne vstupujú do
tried, kde vzdelávajú a  vychovávajú.
Premena škôl preto nemá šancu na
úspech ibanazákladezmien legislatí-
vyčiškolskejdokumentácie.V prvom
radesamusiazmeniťučitelia, ichprí-
stupkužiakoma k vlastnejprofesii.
 Na mnohých školách sa už dnes
zmeny skutočne dejú. Stovky učite-
ľov postupne zavádzajú inovatívne
prvky do vyučovania. Hľadajú nové
spôsoby,akožiakovzaujať,motivovať,
aktivizovať. A  práve tieto zmeny tvo-
ria tú pravú premenu tradičnej školy
na modernú. Zmeny, vďaka ktorým
učiteľ prestane byť iba „prednášate-
ľom” a  stane sa z  neho koordinátor,
aktivizátor, facilitátor. Z  pohľadu žia-
kov má byť učiteľ osobou, ktorá ich
zaujmea motivujeichnatoľko,abysa
sami (a  navzájom) chceli a  dokázali
ďalej vzdelávať. Ak sa podarí dosiah-

nuť,žežiacibudúchodiťdoškolys ra-
dosťoua sozáujmom,taksmedosiahli
svojcieľ.
 Nákuppomôcokčipočítačovz eu-
rofondovmôžetomutoprocesunapo-
môcť,alesámo sebeurčitenespôsobí
premenu školy na modernú. Ako už
bolo uvedené, proces premeny vyža-
duje aj zmenu myslenia učiteľov. Dá
sa však takáto zmena vôbec dosiah-
nuť? Škola sa o  to v  každom prípade
môže usilovať a  môže tomu napomá-
hať. Môže (a  mala by!) vytvárať pred-
pokladyk takýmtozmenám.Našťastie
ajna takétoaktivity súeurofondypo-
užiteľné. Dajú sa z  nich financovať aj
aktivity zamerané na „zmenu mysle-
nia”a prístupuučiteľov.A tonielenvo
formevzdelávacíchkurzov,alenajmä
vo forme organizovania workshopov
a  seminárov, a  to aj interne, t. j. pria-
mo v  škole. Z  eurofondov možno za-
platiť čas, ktorý učitelia strávia disku-
siami o  potrebných zmenách v  škole,
čas venovaný príprave nových metód
vyučovania, ako aj čas venovaný prí-
pravestrategickéhorozvojovéhoplánu
celejškoly.
 Škola, ktorá si netrúfa sama si or-
ganizovať podobné semináre, sa mô-
že obrátiť napríklad na spoločnosť
EDEA Partners, ktorá sa špecializu-
je na odborné vedenie reformného
procesu na školách. Počnúc analýzou
školy, cez vypracovanie strategického
rozvojového plánu, až po facilitáciu
seminárova workshopovpreučiteľov
poskytuje širokú škálu služieb. Samo-
zrejmosťou je aj pomoc pri príprave
a zvládaníadministratívnenáročných
europrojektov.

× Peter Halák

edea Partners, a.s.
kalinčiakoVa 27, 831 04 BratislaVa
telefón: + 421 2 444 59 735
www.edeaPartners.sk

edea@edeaPartners.sk

02 / 44 45 97 35

Pozitíva eurofondov

▶Finančnézdrojenanákup
rôznychpomôcok,IKT...

▶Možnosťzaplatiťprácuučite-
ľovnaprípravezmien(vzde-
lávacieprogramya pod.)

▶Možnosťzaplatiťsiodbornú
pomocprizavádzaníinovácií
doškoly

Negatíva eurofondov

▶Veľkáadministratívnanároč-
nosť,vyžadovanáprecíznosť

▶Súpotrebnéskúsenosti
s prípravoua riadením
europrojektov

▶Dlhýschvaľovacíčas(9–10
mesiacovodpodaniaprojek-
tudozačiatkurealizácie)

▶Vyžadujesaspolufinancova-
nievovýške5 %

Praktické rady

▶Doprojektubymalabyťza-
angažovanáceláškolaalebo
aspoňväčšinaučiteľov

▶ Jepotrebnémaťjasnú
predstavu,akézmenychcete
projektomdosiahnuť(okrem
nákupupomôcok)

▶Zostavtesiúplnýzoznam
pomôcok,školenía ďalších
aktivít,ktoréchcetez projek-
tufinancovať

▶Nanapísanieprojektuje
dobrénájsťsispoľahlivúkon-
zultačnúspoločnosť(niektoré
poskytujúsvojeslužbyibaza
minimálnypoplatokalebo
dokoncabezplatne)
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Súťaž portálu Moder
ný učiteľ o najlepšie 
pro jektové vyučovanie

Dosúťažebudúzaradenévzdelávacie
materiály určené pre projektové vy-
učovanie umiestnené na internetový
portál www.modernyucitel.net najne-
skôr15.11.2009dopolnoci.Dosúťa-
žesamôžuzapojiťvšetcipoužívatelia
uvedeného portálu s  trvalým poby-
tom na Slovensku, s  výnimkou čle-
nov hodnotiacich komisií. Pozor: pre
účasťv súťažinestačíprácuumiestniť
na portál, je potrebné ju aj prihlásiť
vyplnením formulára na internetovej
adrese:www.p-mat.sk/modernyucitel.

Súťaž prebieha v troch kategóriách: 

Kategória A:  1. – 4. ročník základ-
nýcha špeciálnychškôl,

Kategória B:  5. – 9. ročník základ-
ných škôl, špeciálnych škôl a  prísluš-
nýchročníkovosemročnýchgymnázií,

Kategória C:strednéškoly–všeobec-
no-vzdelávacieajodbornépredmety.

Súťaž bude vyhodnotená v  decembri 
2009. V každejz kategóriiA,B,Cbu-
dúodmenenítrajasúťažiaci,a totakto:

1. cena –finančnáodmena500 €,
2. cena –produktyspoločnostiMicro-
softv hodnote170 €,
3. cena –produktyspoločnostiMicro-
softv hodnote100 €.

Hodnotiace komisie budú zostavené
z  radov učiteľov – odborných spolu-
pracovníkovportálua z vedúcichKlu-

bov moderných učiteľov.

Cena Lenovo za naj
inovatívnejšie pro
jektové vyučovanie

Najviacinovatívnasúťažnáprácabude
odmenená mimoriadnou cenou, kto-
rúvenujespoločnosťLenovo,výrobca
osobnýchpočítačova notebookov.Vý-
hercutejtocenyurčímanažériniciatí-
vy Partneri vo vzdelávaní spoločnosti
Microsoft, PaedDr. Roman Baranovič
spomedzi  súťažiacich, ktorých navrh-
núhodnotiacekomisie.

Súťaž vyhlasuje spoločnosť Microsoft Slovakia v rámci iniciatívy Partneri vo vzdelávaní. Jej cieľom je podporiť zavádzanie ino-
vatívnych vyučovacích metód na slovenských školách a využívanie informačných a komunikačných technológií pri výučbe.

Zapojte sa do 4. ročníka 
Veľkej súťaže Moderných učiteľov

Jednouzoškôl,ktorésaúspešneuchádzalio peniazez eurofondov
v spoluprácis EDEAPartners,a. s.,jeZá kladná škola na Marián
skej ulici v Prievidzi. Jejriaditeľka,Mgr. D.Porubcová,hodnotí
projekttakto:

„Prostredníctvom projektu získala naša škola novú počítačovú tech-
niku, interaktívne tabule a  rôzne didaktické pomôcky. Učitelia sa 
zúčastňujú na školeniach o  inovatívnych metódach vo vyučovaní, 
uskutočnia sa návštevy v školách v ČR, kde sa realizovala reforma. 
Z  toho vyplýva skvalitnenie vyučovacieho procesu prostredníctvom 
využívania digitálnych technológií a moderných metód.”

Víťazi 3. ročníka Veľkej súťaže Moderných učiteľov si v novembri 2008 prevzali ceny na pôde 
Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.



10 DOBRÁ ŠKOLA 	 	 	 	 	 	 		www.exam.sk

V  tej či onej forme sa venujem orga-
nizovaniužiackychsúťažíviacako25
rokov.Zatenčassomsiotázkuz nad-
pisu kládol mnohokrát. Uvažujem
o  tom najmä vtedy, keď sa stretnem
s  negatívnym názorom na podobné
súťaže. Tu je päť najčastejších námie-
tokprotisúťažiam:

 Námietka 1: Náš trhovo oriento-
vanýkapitalistickýsvetjeužvosvojej
podstate prehnane a  nezdravo súťaži-
vý. Načo tento stav zhoršovať organi-
zovanímďalšíchsúťaží?

 Námietka 2: V  každej súťaži môže
zvíťaziť iba jeden, prípadne iba malá
skupinaúčastníkov.Ostatní si zbytoč-
ne odnášajú pocity sklamania, neús-
pechu, či dokonca menejcennosti. To
môžepôsobiťdemotivačne.

 Námietka 3: Vo väčšina súťaží je
dôležitárýchlosť:odsúťažiacichsavy-
žadujerýchlemysleniea rýchlereago-
vanie.V životevšakrýchlosťčastonie
jenajpodstatnejšia.Napríkladvovede
rozhoduje skôr hĺbka myšlienok, ori-
ginalita, vytrvalosť,systematičnosť...

 Námietka 4: Ktochcevyhrať,musí
byť schopný podať dobrý výkon pres-
ne v  čase  súťaže. Stačí kratučké zavá-
haniev nesprávnuchvíľua žiakzažije
neúspech a  sklamanie. Pritom môže
ísťo výbornéhožiaka,ktorýprosteiba

„nemalsvojdeň”.Tojenespravodlivé.

 Námietka 5: Mnohé súťaže sa ob-
medzujú na otázky s  výberom odpo-
vede, prípadne na otázky s  krátkou
odpoveďou.Týmjeznemožnenépýtať
sanahlbšievecia niejepriestornato,
abyžiakprejavilsvojutvorivosťa  iné
dôležitéschopnosti.

Možno vás to prekvapí, ale so všetký-
mitýmitonámietkamiv istomzmysle
súhlasím a  uznávam, že sú čiastočne

opodstatnené. V  živote však nič nie
je iba jednofarebné. Na druhú stranu
váh možno položiť protiargumenty,
ktoré považujem za prinajmenšom

rovnako relevantné ako uvedené ná-
mietky:

 Protiargument 1: Áno, svet do
ktorého vyrastajú naši žiaci, je (žiaľ)
nezdravosúťaživý.Právepretojedôle-
žitéichnatopripravovať.Veď v živote
a v zamestnaníichurčitečakámnoho
vážnejších„súťaží”,nežsútieškolské.

 Protiargument 2: Vedieť prehrávať
je tiež dôležité. Žiaci by sa mali učiť
prijímať aj neúspech s  nadhľadom.
Mali by si budovať rozumnú hierar-
chiu hodnôt a  učiť sa chápať, že ne-
úspechv žiackejsúťažijev porovnaní
s inýmivecaminepodstatný.

 Protiargument 3: V  živote sú situ-
ácie,kedyjerýchlosťdôležitáa ajtaké,
kde rozhoduje niečo celkom iné. Ľu-
diaa žiacitiežniesúrovnakí:niekoho
rýchlosť stresuje, iných naopak časo-
vý tlak motivuje k  veľkým výkonom.

Možno aj vďaka súťažiam spoznajú
žiaci svoj typ reakcie na časový tlak
a  ak s  ním majú problémy, môžu sa

postupneučiťlepšiehozvládať.

 Protiargument 4: Áno, život je
niekedy „nespravodlivý”. Stačí krátke
zaváhanie(napr.pripohovore)a veľká
životná šanca (napr. dobré zamestna-
nie)jepreč...A právepretobysažiaci
mali učiť podať skvelý výkon presne
vtedy,keďtopotrebujú.Dôslednáprí-
pravanasúťaž,schopnosťmaximálne
sa sústrediť v  danej chvíli, schopnosť
nenechať sa rozptyľovať okolím, ma-
ximálna pozornosť venovaná inštruk-
ciám a  pokynom, pedantne pripra-
vené pomôcky – to všetko môžu byť
rozhodujúcefaktory.A jeurčitelepšie,
keďsatožiakpostupnenaučípriškol-
skýchsúťažiach,akokebytomalzisťo-
vaťažprihľadanízamestnania.

 Protiargument 5: Je dobré, že exis-
tujúrôznetypysúťaží,ktorésanavzá-
jom vhodne dopĺňajú. Osobne sa mi
veľmi páčia rôzne projektové súťaže

Žiacke vedomostné súťaže 
– pomáhajú alebo škodia?

Polemika

Na základnej škole na Tilgnerovej ulici v Bratislave sa v marci 2009 zapojilo do súťaže Mate-
matický klokan takmer 200 žiakov.
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typu SOČ, ktoré vyžadujú dlhodobú
prácu na nejakej téme, žiaci vypraco-
vávajú„veľmiširoké(mnohostranové)
odpovede”, a  je priestor pre ich tvori-
vosťa vzájomnúspoluprácu.

Pozitíva žiackych súťaží sa pritom ne-
obmedzujú iba na uvedené protiargu-
menty.Trebatiežpripomenúť,že:

 detskej psychike je hravosť a  sú-
ťaživosť vlastná (najmä v  mladšom
školskom veku). Je preto rozumné ju
motivačnevyužiťnaintelektuálnyrast
žiakov.

 Vďaka súťažiam už bolo odhale-
nýchveľkémnožstvotalentov.Mnoho
žiakov bolo práve úspechom v  súťaži
ovplyvnených a  celoživotne nasmero-
vanýchnaúspešnúvedeckúdráhu.

 Súťaže žiakom rozširujú obzor za
hraniceškolskéhoučiva.(Žiadasami

dodať „chvalabohu”, pretože ak by si
žiacimaliutváraťnázorna jednotlivé
oblasti ľudského poznania iba na zá-
kladeškolskéhoučiva,asibytos  ľud-
stvomdopadlodosťzle...)

 Súťaže nerozširujú obzor iba žia-
kom, ale aj učiteľom. Získavajú ich
prostredníctvom zaujímavý materiál
(otázky,úlohy,námety...),ktorýmôžu
využívaťajnabežnýchhodinách.Ob-
javujúnovéspôsoby,akožiakovmoti-
vovať,akoklásťotázky...

 Mnohé súťaže sú cennou zámien-
kou na to, aby žiaci komunikovali
o témesúťažečio konkrétnejsúťažnej
otázkemedzisebou,sosvojimiučiteľ-
mi,badokoncaajs rodičmi.Topova-
žujemzaveľmipozitívne.
 Sompresvedčený,žežiackesúťaže
majú viac pozitív ako negatív a  že je
rozumnéichorganizovať.Tojedôvod,
prečoims kolegamiz EXAM-uvenu-
jemeužcelérokytoľkoúsilia.A mož-
no trochu neskromne dúfame, že
MAKS, MAKSÍK, MATEMATICKÝ
KLOKAN,EXPERTa práveštartujúci
VŠETKOVEDKO patria k  tomu lep-
šiemu,čonaSlovenskuv tejtooblasti
máme.

× Vladimír Burjan

    Kalendár aktivít pre školy
				 	 	 	 Dôležité termíny pre šk. koordinátorov súťaží a projektov spoločnosti EXAM.

Október	
2009

Základné	školy	dostanú	materiály	k	no-
vej	vedomostnej	súťaži	VŠETKOVEDKO 
pre	žiakov	3.	a	4.	ročníka.

December	
2009

2.	12.	sa	na	prihlásených	základných	ško-
lách	po	prvýkrát	uskutoční	nová	súťaž	
VŠETKOVEDKO.

Október	
2009

Základné	a	stredné	školy	dostanú	mate-
riály	k	súťaži	EXPERT – geniality show. December	

2009

Do	2.	12.	zverejnia	organizátori	na	strán-
ke	www.exam.sk	výsledky	žiakov	5.	a	9.	
ročníka	ZŠ	v	testovaní	KOMPARO.

November	
2009

Do	2.	11.	môžu	základné	školy	prihlasovať	
žiakov	do	novej	súťaže	VŠETKOVEDKO 
pre	žiakov	3.	a	4.	ročníka.

December	
2009

Do	7.	12.	musia	školskí	koordinátori	súťa-
ží	MAKSÍK	a	MAKS	odoslať	organizáto-
rom	odpovede	2.	kola.

November	
2009

4.11.	zverejnia	organizátori	na	stránke	
www.exam.sk	výsledky	žiakov	1.	ročníka	
SŠ	v	testovaní	KOMPARO. 

December	
2009

10.	12.	sa	na	prihlásených	školách	usku-
toční	súťaž	EXPERT – geniality show.

November	
2009

5.	11.	sa	na	prihlásených	základných	ško-
lách	uskutoční	testovanie	žiakov	5.	a	9.	
ročníka	v	rámci	projektu	KOMPARO.

December	
2009

16.	12.	zverejnia	organizátori	na	strán-
ke	www.vsetkovedko.sk	výsledky	žiakov	
v	súťaži	VŠETKOVEDKO.

November	
2009

Do	6.	11.	môžu	základné	a	stredné	ško-
ly	prihlasovať	žiakov	do	súťaže	EXPERT – 
geniality show.

December	
2009

Prihlásené	školy	dostanú	podrobné	cel-
kové	výsledky	testovania	žiakov	5.	a	9.	
ročníka	ZŠ	v	testovaní	KOMPARO.

November	
2009

Prihlásené	školy	dostanú	výsledky	1.	ko-
la	a	zadania	úloh	2.	kola	súťaží	MAKSÍK 
a	MAKS.

Január
2010

13.	1.	zverejnia	organizátori	na	strán-
ke	www.sutazexpert.sk	výsledky	žiakov	
v	súťaži	EXPERT – geniality show.

„Som	presvedčený,	
že	žiacke	vedomost-
né	súťaže	majú	viac	
pozitív	ako	negatív	
a	že	je	rozumné	ich

organizovať.”

Akýjevášnázornažiackesúťaže?
Akés nimimáteskúsenosti?Napíš-
tenámnadobraskola@exam.sk.
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Súťaž EXPERT – geniality show sme
čitateľompredstavilivpredošlomčísle
Dobrej školy.Tentokrátibatelegraficky
pripomeniemezákladnéinformácie:

▶3. ročník súťaže sa uskutoční vo
štvrtok10.decembra.

▶Zapojiť samôžuvšetci žiaci6.–9.
ročníkaZŠavšetcižiacistredných
škôlaosemročnýchgymnázií.

▶Každý žiak si vyberá dve z piatich
ponúknutýchsúťažnýchtém.

▶Nazodpovedanie2x35otázokma-
júžiaci60minút.

▶Získať titul EXPERT či TOP EX-
PERTnebudeľahké:vlanitoskúša-
lo10 393účastníkovzo448škôl.

▶Až480najúspešnejšíchsúťažiacich
získapeknévecnéceny.

▶ Jeden vyžrebovaný účastník zís-
ka dvojtýždenný jazykový pobyt
v Anglicku.

▶Šk. koordinátori môžu žiakov pri-
hlasovaťdopiatka6.11.Štartovné
je 4,00€(120,50Sk)nažiaka.

▶Anajlepšiasprávanakoniec:

Odmeny koordinátorov sú
ťaže EXPERT sa oproti vla
ňajšku zvyšujú o 116 %!

Toniejeanižart,anipreklep.Za kaž
dého prihláseného žiaka zí s ka učiteľ 
odmenu 0,65 € (19,58 Sk). Ak te-

da vlaňajší najúspešnejší koordinátor
Mgr. IvanM.aj tento rokprihlásido
súťaže 219 žiakov, môže sa tešiť na

142,35 € (4 288,44 Sk).

Už 10. decembra spoznáme 
ďalších mladých expertov!

if0801 – najšťastnej
ší účastník 2. ročníka 
súťaže EXPERT

V nedeľu8.marca2009násvofirme
osobnenavštívilsámif0801.Prišiel
dokoncaajs rodičmia s mladšou
sestrou.Dovtedysmesaosobnene-
poznali,vedelismeo ňomibazopár
faktov:žeje to šiestak zo základnej 
školy na Benkovej ulici 34 v Nitre, 
že sa v decembri 2008 zapojil do 2. 
ročníka súťaže EXPERT – geniality 
show a že súťažil pod krycím me
nom if0801. A ešte to najdôležitejšie: 
že sa v jednej zo súťažných tém 
umiestnil v prvej desiatke, takže sa 
zaradil medzi tých šťastlivcov, ktorí 
mohli vyhrať notebook. A že ho 
nakoniec aj vyhral. Dnesužo ňom
viemetrochuviac.Ajto,žesavolá
Ivan Fiebig.Nežsmemuodovzdali
vytúženýnotebook,trochusmeho
vyspovedali.

Ivan, ty si teraz šiestak, takže si sa do 
súťaže zapojil prvýkrát. Ale dúfame, 
že nie posledný. Aké súťažné témy si 
si vybral?

Svet okolo nás a Bity a bajty.

Bity a bajty? Tak to ten notebook bu-
de v správnych rukách... 

Ale lepšie som sa umiestnil vo Svete 
okolo nás. Tam som bol siedmy.

A kedy si sa rozhodol pre tie témy? Už 
pred súťažou alebo až vo chvíli, keď si 
videl otázky v teste?

Vedel som, že budem robiť Bity a bajty. 
A tú druhú tému som si vybral až počas 
súťaže.

Tak to si mal šťastnú ruku, lebo práve 
tá druhá téma – Svet okolo nás – ťa 
nakoniec priviedla k notebooku. Zda-
li sa ti testy časovo náročné?

No, asi tak posledné dve otázky už som 
nestíhal...

To si aj tak dobrý. Testy nie sú príliš 
ľahké, pretože nechceme, aby na pr-
vom mieste skončilo 200 žiakov s  pl-

ným počtom bodov. A ako si sa dozve-
del, že si vyhral notebook?

Keď sa vyhlasovali výsledky, tak nám 
hovorili, že sa bude ešte žrebovať note-
book. No a potom raz cez hodinu prišli 
do našej triedy až tri učiteľky a poveda-
li, že som ho vyhral ja.

Náš rozhovor bol samozrejme dlhší...
Vysvitlo,žeIvanpoznáajnašeostatné
súťaže (MAKS, Matematický klokan),
do ktorých sa tiež zapája. Nechceli
sme ho však príliš zdržovať, lebo na
ňombolovidno,žeužsaneviedočkať,
akodomazapnenovučkýnotebook.

Viacsao súťažimôžetedozvedieť
nawww.sutazexpert.sk.Organizá-
torovmôžetekontaktovaťnaex-
pert@exam.sk,alebonačíslach02 /
63 81 26 89,63 82 49 52(Súťažmajú
nastarostiMgr.IvanaViskupová
a RNDr.LíviaGarajová.)



www.exam.sk  DOBRÁ ŠKOLA          13

Máte tretiakov a štvrtákov, ktorí 
si zaslúžia titul VŠETKOVEDKO?

VŠETKOVEDKO

Deti na I. stupni základných škôl sú
prirodzene hravé a  súťaživé. Paradox-
neprávepretietodetiexistujepomer-
nemálovedomostnýchsúťaží.Možno
ichorganizátoripredpokladajú,žetíto
žiaci ešte takmer nič nevedia. Naša
skúsenosť je celkom iná.Keď smepo
prvýkrát sprístupnili súťaž Matema-
tický klokan ajdruhákoma tretiakom,
čakalonásveľképrekvapenie:prihlási-
losaviacako12 000detí!A z nichdo-
konca viac ako 900 vyriešilo správne
všetkysúťažnéúlohy.Malismeobrov-
skúradosť,aleajtrochustresu.Nema-
li sme totiž pripravených toľko cien...
Podobnúskúsenosťmámesosúťažou
MAKS. Každoročne sa najviac riešite-
ľov zapájalo (a  veľmi úspešne!) práve
do kategórie MAKS 4 určenej štvrtá-
komnazákladnejškole.
 Niekaždéhovšakmusíbaviťmate-
matika.Detiv tomtovekusúvnímavé,
zaujíma ich všetko, čo sa okolo nich
deje, radi spoznávajú a  objavujú. To-
tovšetkonásinšpirovalok tomu,aby
smevytvorilinovúvedomostnúsúťaž

VŠETKOVEDKO. Naše rozhodnu-
tie ovplyvnila aj pozitívna skúsenosť
s  podobnou súťažou pre starších žia-
kov – EXPERT geniality show, ktorú
tentorokorganizujemeužpotretíkrát.

O	čom	bude	
VŠETKOVEDKO?

Predovšetkým o  radosti z  hry a  sú-
ťaženia, ale aj o preverení vlastných
schopnostíavedomostí.
 Súťažiť sa bude v dvoch samostat
ných kategóriách: VŠETKOVEDKO 
3 – žiaci 3. ročníka ZŠ a  VŠETKO
VED KO 4 –žiaci4.ročníkaZŠ.
 Žiaci budú mať 40 minút na to,
abyzodpovedali30 otázok. Prikaždej
otázke budú ponúknuté štyri mož
nosti,z ktorýchibajednabudespráv-

na. Otázky budú zo všetkých oblastí,
s ktorýmisažiacidoterazv školemali
možnosť stretnúť: vlastiveda, príro
doveda, slovenský jazyk, matemati
ka, hudobná výchova, výtvarná vý
chova...

O	čo	sa	bude	súťažiť?

O  titul VŠETKOVEDKO, prípadne
VŠETKOVEDKOV UČEŇ. Najmúd-
rejší z  najbystrejších dostanú pekné
vecné ceny. Každý súťažiaci okrem
tohodostanepeknýdiploma ceruzku
s názvomsúťažea budetiežzaradený
dozlosovaniao 10MP3-prehrávačov.

Z ktorej rastliny sa robí čaj?

A) imelo   B) konvalinka
C) ďatelina  D) lipa

Do ktorého mesta musíš zájsť, ak 
chceš vidieť zámok?

A) Trnava   B) Zvolen
C) Martin   D) Prešov

Viacsao súťažimôžetedozvedieť
nawww.vsetkovedko.sk.Organi-
zátorovmôžetekontaktovaťna
vsetkovedko@exam.skalebona
číslach02 /63 81 26 89,63 82 49 52.
(SúťažmajúnastarostiRNDr.Ľud-
milaBurjanováaMgr.Katarína
Farnbauerová.)

Koľko kociek musí Janko pridať, 
ak chce zo stavby 1 vyrobiť stavbu 2?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

 Stavba1   Stavba2

Ktorá dopravná značka označuje 
cyklistický chodník?

A)     B) 

C)     D) 
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Bifľovanie a dril? 
Radšej konverzujte!
Oslovil vásnaulici cudzineca vy ste
nevedeli reagovať? Trápi vás, že va-
ši žiaci či študenti vedia po anglicky
lepšieakovy?Žiaľ,schopnosťplynulo
hovoriť cudzím jazykom je ešte stále
pre mnohých schopných ľudí - nevy-
nímajúcpedagógov,problémom.
 Na základnej, strednej i  vysokej
školesaučícudzíjazykkaždý.Napriek
tomusahomnohí študentidobrene-
naučia. Stačí, ak jazyk pár rokov ne-
používajúa vedomosti sú fuč.Mnohí
ľudiasipočasenakúpiaučebnicepre
samoukov a  s  vervou sa púšťajú do
učenia. Ale po pár lekciách je entuzi-
azmusobvyklepreč.Koľkorázsteza-
čínali s  eufóriou a  skončili pri štvrtej
lekcii?

Beh	na	dlhé	trate	

Učeniesacudzíchjazykovjedlhodobý
proces a  je chybou myslieť si, že roz-
právať plynulo po nemecky či fran-
cúzskyjeotázkoutýždňačidvoch.Po-
trebná je preto silná dávka motivácie,
a najmäsystematickáa dlhodobáprá-
cazostranyštudenta.
 Ak sa chcete učiť cudzí jazyk,
vhodné je zapísať sa do jazykového
kurzu alebo začať s  individuálnou vý-
učbou. Úplní začiatočníci by mali so
štúdiom začať pod vedením skúsené-
holektora.Samoštúdiumjevhodnéaž
prizvládnutíistýchzákladovjazyka.
 V prípade,žesarozhodnetepreja-
zykovýkurz,veľkoupomocouprevás
budúkolegovia - spolužiaci.Atmosfé-
ra v  jazykovom kurze a  šanca porov-
návať sa s  ostatnými je bezpochyby
silnýmmotivačnýmfaktorom.

 V  prípade, že sa rozhodnete pre
individuálnu výučbu s  vlastným lek-
torom, výhodou bude, že výučbu pri-
spôsobí vášmu tempu, vedomostnej
úrovni a  špecifickým požiadavkám.
Hrozbou však je, že si tempo štúdia
postupneznížitea očakávanývýsledok
sanedostaví.
 Mimoriadne dôležitý je  učiteľ
a  výber študijných materiálov. Počas
štúdia je potrebné rozvíjať rovnomer-
ne všetky štyri jazykové zručnosti, to
znamená porozumenie počúvaného
slova,  čítaného textu, písomný a  úst-
nyprejavtak,abyovládaniecudzieho
jazyka nebolo pasívne. Orientácia na
gramatické cvičenia, nudné preklady
textov či memorovanie obsahov (ako
satoniekedydejev škole)žiaľ,nestačí.
Dôležitá jepestrosť aktivít a doplnko-
výchmateriálov.Dobrýjazykovýkurz
byvámmalprinášaťokremvedomostí
ajzábavua malibystesanaňtešiť.

Priateľstvo	s	cudzin	com
–	zaručený	ús	pech

Nato,abysavýsledkyštúdiadostavili
čonajskôr, jedôležité,abystesas cu-
dzím jazykom dostávali do kontaktu
čonajčastejšiea systematicky,bezveľ-
kých časových prerušení, pokiaľ mož-
no každý deň. Pomôže vám to získať
istotuprikomunikácii.Aknaozajmu-
síte štúdium prerušiť, je dôležité, aby
ste  kontakt s  cudzím jazykom úplne
nestratili (treba čítať noviny, počú-
vaťrádio,nájsť si inývhodnýkontakt
s cudzímjazykom).Akmátemožnosť
komunikovať s  cudzincom, je to zá-
kladúspechu.

Rekapitulácia	na	záver

▶ Vyberte sa do jazykového kurzu –
spoznátenovýchľudía odreagujetesa
odbežnýchpracovnýchpovinností.

▶ Nájdite si vhodné aktivity, pri
ktorých ste nútení zdokonaľovať sa
v  cudzom jazyku (vyhľadávajte in-
formácie na internete, nájdite si v  za-
hraničípriateľa,choďtedozahraničia
a  nebojtesakomunikovať,počúvajte
a  snažte sa porozumieť cudzojazyč-
ným piesňam, čítajte zahraničnú tlač,
počúvajte zahraničné vysielanie roz-
hlasu,sledujtetelevíziu).

▶Začnitesaučiťcudzíjazyks kolegy-
ňou alebo kolegom. Navzájom sa bu-
detepodporovaťa motivovať.

▶ Ak vám to vaše finančné pomery
dovolia, vyberte sa na jazykový kurz
do zahraničia. Tu sa štúdiu cudzích
jazykov môžete venovať naplno, bez
stresuz prácea v autentickomprostre-
dí. Spýtajte sa na ponuku kurzov.
Možnobudeteprekvapení,žeichcena
niejeažtakávysoká.

Štúdium cudzieho jazyka je náročný
a  dlhodobý  proces. Že sa na to necí-
tite? Naberte odvahu, začať môžete
v akomkoľvekveku.Výsledokvámdo-
dá sebaistotu a  otvorí nové možnosti
sebarealizáciea osobnéhorozvoja.

Hranice môjho jazyka sú hranicami môjho sveta. (filozof Ludwig Wittgenstein)
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I REGISTER FOR AN ENGLISH COURSE REGULARLY.

I AM REGISTERING FOR AN ENGLISH COURSE NOW.

I HAVE REGISTERED FOR AN ENGLISH COURSE.

I REGISTERED FOR AN ENGLISH COURSE YESTERDAY.

I WILL REGISTER FOR AN ENGLISH COURSE.

I AM GOING TO REGISTER FOR AN ENGLISH COURSE.

I WAS REGISTERING FOR AN ENGLISH COURSE WHEN SHE CAME IN.

PETER TOLD US THAT HE HAD REGISTERED FOR AN ENGLISH COURSE BEFORE.

I WILL BE REGISTERING FOR AN ENGLISH COURSE AT THIS TIME TOMORROW.

BY THE END OF THE MONTH I WILL HAVE REGISTERED FOR AN ENGLISH COURSE.

Nájdi chybu

Práve sa zapisujem na kurz angličtiny do Akadémie vzdelávania . 

Present simple continuous. Prítomný čas priebehový 

- na označenie prítomného dejového momentu, neprerušeného priebehu deja

Zapisujem sa na kurz angličtiny do Akadémie vzdelávania pravidelne. 

Present simple. Prítomný čas jednoduchý 

- na označenie deja obyčajového, pravidelne sa opakujúceho

Už som sa zapísal na kurz angličtiny do Akadémie vzdelávania . 

Present perfect. Predprítomný čas jednoduchý 

- na označenie deja práve dokončeného; na označenie  prítomného výsledku, dôsledku, 

  následku deja; deja, ktorý sa začal v minulosti a ešte trvá v prítomnosti.

Zapísal som sa na kurz angličtiny do Akadémie vzdelávania včera.. 

Past simple. Minulý čas jednoduchý 

- na označenie deja  v minulosti ukončeného; na rozprávanie súvislej udalosti z minulosti. 

Práve som  sa zapisoval na kurz angličtiny do Akadémie vzdelávania, keď vošla  . 

Past simple continuous.  Minulý čas priebehový 

- na označenie priebehu minulého deja, počas ktorého sa prihodil iný jednorazový dej.

Peter povedal, že sa zapísal na kurz  angličtiny do Akadémie vzdelávania predtým. 

Past perfect. Predminulý (dávnominulý) čas jednoduchý 

- na vyjadrenie predčasnosti deja z dávnejšej minulosti pred dejom z bližšej minulosti, 

  deja skončeného pred určitým momentom v minulosti. 

Zapíšem sa na kurz  angličtiny do Akadémie vzdelávania.

Future tens. Budúci  čas jednoduchý

- na vyjadrenie budúceho deja pravidelne sa opakujúceho, obecnej pravdy platnej v budúcnosti, 

  alebo na vyjadrenie prísľubu, rozhodnutia.

Idem (mienim) sa zapísať na kurz  angličtiny do Akadémie vzdelávania.

Opisný budúci  čas 
- na vyjadrenie budúceho zámeru a pravdepodobnosť, 

  nevyhnutnosť uskutočnenia budúceho deja      

V tomto čase zajtra sa budem zapisovať do kurzu angličtiny na Akadémii vzdelávania.

Future continuous. Budúci  čas priebehový 

- na vyjadrenie deja, ktorý bude prebiehať v danom okamžiku alebo časovom úseku v budúcnosti.  

Koncom mesiaca už budem zapísaný do kurzu angličtiny na Akadémii vzdelávania.

Future perfect. Predbudúci čas   
- na vyjadrenie deja, ktorý bude dokončený pred iným budúcim dejom 

  alebo v určitom časovom bode v budúcnosti.

a vyhraj Londýn

ku
rz

y 
na

 w
w

w.
av

ed
uc

at
io

n.
sk



občasník Dobrá škola vydáva spoločnosť EXAM testing, spol. s r. o., P. o. Box 215, Vranovská 6, 854 02 Bratislava 5.
tel.: 02/ 63 81 26 89, 63 82 49 52, 63 53 67 15. fax: 02/ 63 83 44 24. e-mail: dobraskola@exam.sk, web: www.exam.sk
Evidenčné číslo MK SR: 3814/09, ISSN 1338-0338.
toto číslo (02) vyšlo v októbri 2009 v náklade 14 000 ks a bolo bezplatne distribuované do cca 1 800 základných a stred-
ných škôl. Všetky čísla Dobrej školy si možno bezplatne stiahnuť (vo formáte Pdf) zo stránky www.exam.sk.

Riešenia pre 
každú dobrú školu

www.sofos.sk

Interaktívne technológie 

kvalitné a luxusné prevedenie    

vysoká odolnosť    
 univerzálnosť    

ovládanie prstom, perom a ukazovadlom
záruka 5 rokov na interaktívne tabule    
  úplné portfólio produktov potrebných
pre modernú a zábavnú výučbu    

softvér v Slovenčine    

20 rokov skúseností, inovácií a víťazstiev 
v oblasti skvalitňovania výučbového procesu  

špičkové zariadenia ovenčené
     mnohými oceneniami  

Bratislava

Dúbravska cesta 3
845 46 Bratislava

Žilina

Jesenského 16
010 01 Žilina

Prešov

Weberova 2
080 01 Prešov 

Riešenia pre 
každú dobrú školu

www.sofos.sk

Interaktívne technológie 

kvalitné a luxusné prevedenie    

vysoká odolnosť    
 univerzálnosť    

ovládanie prstom, perom a ukazovadlom
záruka 5 rokov na interaktívne tabule    
  úplné portfólio produktov potrebných
pre modernú a zábavnú výučbu    

softvér v Slovenčine    

20 rokov skúseností, inovácií a víťazstiev 
v oblasti skvalitňovania výučbového procesu  

špičkové zariadenia ovenčené
     mnohými oceneniami  

Bratislava

Dúbravska cesta 3
845 46 Bratislava

Žilina

Jesenského 16
010 01 Žilina

Prešov

Weberova 2
080 01 Prešov 


