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11. Manažérske zhrnutie: 
Krátka anotácia: 

Tvorivé písanie vo vyučovacom procese. Techniky tvorivého písania. Slohová tvorivosť. Výmena 

skúseností z praxe medzi učiteľmi. Identifikovanie spoločných problémov.  

 

Kľúčové slová: 

tvorivé písanie, techniky tvorivého písania, pisateľské schopnosti, slohová tvorivosť, slohové 

vyučovanie 

 

 

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

1. Oboznámenie sa s metódami tvorivého písania 

Cieľom tvorivého písania je rozvíjanie individuálneho štýlu pisateľa, pričom dôraz sa kladie takisto 

na rozvoj obrazotvornosti, predstavivosti, fantázie. Významnú úlohu tu zohrávajú autorove jazykové 

dispozície a tvorivosť. Tvorivé písanie má opodstatnenie aj pri osvojovaní funkčného slohu; ide v 

ňom v prvom rade o rozvíjanie komunikačnej zručnosti písať s pridaním atribútov písať tvorivo, 

zaujímavo, invenčne, no tiež adekvátne zámeru i funkcii textu.  

 

2. Techniky tvorivého písania  

 VOĽNÉ PÍSANIE - žiaci píšu o tom, čo chcú písať sami bez zadania témy.  

 ANAGRAM - preskupenie písmen v slove tak, aby vznikli nové zmysluplné slová. 

 ZMENA PERSPEKTÍVY - zmena hľadiska, pohľadu rozprávača, prípadne lyrického 

subjektu. Pisateľ sa vyjadruje za predmet, ktorý mu bol určený, resp. ktorý si vybral. 

http://priemyslovka.sk/pedagogicke-kluby/


 ALITERÁCIA - vytvoriť text, v ktorom zámerne nakopíme určité hlásky. 

 JEKYLL- HYDE - žiaci najprv napíšu vnútornú charakteristiku hlavnej postavy. Ich ďalšou 

úlohou bude urobiť charakteristiku tak, že v nej opíšu, ako by sa ináč mohla postava zachovať 

v určitých situáciách. Môžu využiť aj kontrast, teda postave prisúdia úplne  odlišné 

charakterové vlastnosti. 

 OZVUČENIE FILMU - žiakom pustíme krátku ukážku z neznámeho filmu bez zvuku. Úlohou 

žiakov je vymyslieť dialógy postáv. 

 SOM  KAMERA - žiak sa díva na jedno miesto desať  minút. Podrobne opisuje, čo sa deje na 

tom istom mieste po dobu desiatich minút. 

 PRÍBEH INÉHO - žiaci pracujú vo dvojiciach. Navzájom si vyrozprávajú príbehy, ktoré 

zažili. Potom si vymenia úlohy a susedov príbeh napíšu ako svoj. 

 FOTOGRAFIE – žiak podľa obrázku/fotografie vymyslí príbeh, ktorý sa mohol stať. 

 PARÓDIA (LITERÁRNEHO) TEXTU 

3. Slohová tvorivosť  

Predpoklady na rozvíjanie tvorivého slohu:  

– časté písanie 

– neabsolutizovanie literárnych a slohových žánrov 

– plodné vyhranenie témy 

– podnety z prózy 

– hodnotenie nielen učiteľom, ale aj  inými žiakmi   

– publicita (možnosť zverejnenia žiackych prác rôznymi formami - školský časopis, školské 

noviny, nástenka) 

– podnety z poézie (možnosť rozvíjať fantáziu hrami s veršami básní) 

 

Tvorivosť možno rozvíjať prostredníctvom troch druhov aktivít:  

a) úlohy, cvičenia a situácie – umožňujúce žiakovi tvorivo myslieť, patria tu divergentné úlohy, 

úlohy a cvičenia na tvorivé vnímanie sveta, úlohy na rozvoj fantázie, imaginácie, 

obrazotvornosti, predstavivosti, fluencie, flexibility, originality, elaborácie 

b) metódy, postupy určené na rozvoj tvorivosti žiakov – napr. metóda problémového vyučovania, 

sokratovský rozhovor, brainstorming, morfologická analýza  

c) vytvorenie tvorivej atmosféry – žiaci by mali pracovať samostatne, vyhľadávajú si informácie, 

učia sa ich spracovať. 

4. Význam tvorivého písania  

Vďaka tvorivému písaniu môže učiteľ: 

 1) svojim žiakom ponúknuť netradičný, ale pritom skutočne efektívny spôsob ako sa učiť jazyk a 

literatúru;  

2) upustiť od direktívnych metód nútiacich memorovať učivo a naučiť žiakov vlastnému mysleniu, 

pociťovaniu, spomínaniu, uvažovaniu, tvoreniu, tvorivému učeniu sa;  

3) zažiť radostnú, tvorivú atmosféru v triede, radosť z učenia i učenia sa, radosť z toho, že žiak 

môže mať často lepšie „nápady“ či „výsledky“ tvorivej činnosti ako sám učiteľ;  

4) naučiť žiaka pomáhať poznávaniu svojich pocitov, skúseností, názorov, hodnôt s rovesníkmi, 

učiteľom, autorovmu textu, literárnym kritikom, atď.  

 



5. Výmena skúseností medzi učiteľmi  

Učitelia v diskusii porovnali svoje skúsenosti v používaní a uplatňovaní rôznych metód tvorivého 

písania. Členovia klubu zhodnotili:  

a) že prevládajú žiaci, ktorí najradšej len prijímajú už hotové texty.  Týchto žiakov je často 

problém aktivizovať a motivovať rôznymi úlohami. Mnohokrát žiaci tieto úlohy vnímajú 

prvoplánovo – len splniť úlohu. Občas sa nájdu žiaci, ktorí dokážu tvorivo písať. Týchto 

žiakov je potrebné podchytiť, aby vo vzdelávaní uvedomelo pokračovali a rozvíjali svoje 

zručnosti. 

b) Rozvíjaniu týchto  zručností by pomohla menšia obsahová náplň učiva, čím by sa vytvoril 

priestor na precvičovanie a uplatňovanie cieľových zručností.  

c) Slabá obrazotvornosť a predstavivosť pri tvorbe, ktorá pramení z v nedostatočnom čítaní.  

d) Nechuť vytvárať text či už v ústnom, alebo písomnom prejave.  

 

13. Závery a odporúčania: 

 V súčasnosti sa na tvorivosť kladie veľký dôraz. Každému mladému človeku je prirodzený duch 

bádania, je prirodzená túžba objavovať, zvedavosť a záujem o nové, dosiaľ nepoznané.  

 

a) Vyučovacie hodiny organizovať tak, aby žiaci mali priestor na prezentovanie vlastných názorov 

rôznou formou  - nielen ústnou, ale aj formovou tvorivého písania. Motivácia k tvorivosti 

podnecuje záujem o tvorivé aktivity, rozvíja fantáziu, umožňuje prežívať pocity z tvorivého 

procesu, podporuje sebavedomie, sebarealizáciu a s tým spojené i sociálne uplatnenie. 

b) Využívať variabilitu metód tvorivého písania. Tvorivým písaním, prežívaním vlastných tvorivých 

postupov, sa človek vychováva ku flexibilite, k objavovaniu nových súvislostí, k originálnosti, 

k nezávislosti myslenia, k experimentovaniu, k iniciatíve. Vďaka tvorivému písaniu je možné 

zbaviť sa strachu a zábran pri vlastnom ústnom prejave, nadobudnúť istotu a sebadôveru, žiaci 

strácajú obavy z neznáma, neboja sa vyjadriť svoj vlastný názor. 
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