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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Kľúčové slová: inovatívne vyučovacie metódy, webová aplikácia Forms na tvorbu 

kvízov/formulárov, pojmové mapy, online softvér na vytváranie pojmových máp Mind Maps, 

poznámkové bloky cez Microsoft Teams, diskusia 

Téma: Office365 – aplikácia FORMS, výmena skúseností pri využívaní inovatívnych 

vyučovacích metód 

Krátka anotácia 

V prvej časti klubu Mgr. Ľudmila Harčariková  prezentovala využitie myšlienkových máp ako 

inovatívnej  vyučovacej metódy vo  vyučovaní. Ako príklad si vybrala tému – životopis.  

Formou prezentácie predstavila výhody danej metódy, prezentovala spôsoby tvorby 

myšlienkových máp, napr. prostredníctvom Mind Maps. Ponúkla študentom/učiteľom  vhodné 

webové stránky s praktickými radami, ukážkami jednotlivých druhov životopisu. Uvedená 

metóda je vhodná pre učiteľov odborných predmetov, ale aj slovenského jazyka.  

Ing. Anna Pľutová predstavila učiteľom prácu vo Formse – vytváranie kvízov cez Microsoft 

Forms. Vysvetlila rozdiel medzi kvízom a formulárom/dotazníkom, ktorý je vhodný, ak sa 

chceme niečo dozvedieť, vyhodnotiť, napr. pri vysokoškolských dotazníkoch. Kvíz/test je 

vhodný na bodovanie jednotlivých odpovedí žiakov.  

http://www.hapresov.edu.sk/stranka/zvysovanie-kvality-odborneho-vzdelavania-a-pripravy/
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Prostredníctvom jednotlivých krokov tvorby kvízu, resp. formulára, prakticky cez zdieľanie 

obrazovky ponúkla učiteľom konkrétne príklady otázok, možnosti úpravy textu, tabuľky a pod.  

Učitelia riešili praktické problémy pri vytváraní testov cez Microsoft a Edupage. Uvedená 

aplikácia sa dá použiť vo viacerých predmetoch, napr. aj matematika má svoj matematický aj 

textový režim. Okrem konkrétnych príkladov úloh ponúkla prednášajúca možnosť formálnej 

úpravy. Posledným bodom bolo zdieľanie kvízu/formulára. Upozornila na dôležité aspekty, 

teda termín testu, konkrétnych ľudí z organizácie, ktorí môžu zdieľať kvíz/formulár. Všetci 

učitelia mali možnosť sami si vyskúšať online kvíz.  

Posledným bodom bolo vytváranie poznámkového bloku pre učebný predmet cez aplikáciu 

Microsoft Teams. Krok za krokom predstavila vyučujúca informatiky nastavenie programu 

OneNote - poznámkového bloku pre učebné predmety. Vytvorenie jednotlivých sekcií. 

Existujú rôzne verzie. Možnosť prispôsobiť si úvodnú stránku pre seba (vitajte na predmete), 

vhodné je umiestniť na úvod tematický plán. Priestor na spoluprácu. Skupinová práca – 

Pridávanie strán cez knižnicu obsahu, dajú sa vkladať texty, obrázky, zvuky. Knižnica obsahu 

– ponúka sa všetkým. Žiak vidí len seba samého. Nevidia sa vzájomne, učiteľ vidí všetko. 

Učiteľ má možnosť zobraziť autorov príspevkov, čo umožňuje učiteľovi spätnú väzbu. 

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

1. Prezentácia inovatívnych metód - metódy myšlienkových máp  

2. Práca vo Formse  

3. Poznámkový blok – u poznámkového bloku v Microsoft Teams –  jednotlivé sekcie 

V súčasnej situácii dištančného vzdelávania a presunu do online priestoru je veľmi vhodné 

ponúknuť študentom nielen informácie, ale aj možnosť, ako potrebné informácie získať. V prvej 

časti klubu prednášajúca ponúkla webové stránky, ktoré umožnia študentom formálne 

a obsahovo správne vytvoriť svoj životopis. Upozornila na dôležitosť ovládania tejto 

problematiky aj v cudzom, teda anglickom jazyku. Prezentáciu pripravila Mgr. Ľudmila 

Harčariková. 

V diskusii sme si vymieňali skúsenosti z využívania inovatívnych metód v rôznych   

predmetoch,     ich výhody, nevýhody. Vyučujúci upozornili na výhody a nevýhody tvorby 

testov/kvízov cez Edupage a Teams. Výhodou Edupage je okamžité ukladanie známok do online 

triednej knihy. Jednotliví učitelia porovnali výhody a nevýhody jednotlivých aplikácií pri tvorbe 

testov/kvízov. Táto aplikácia je vhodná na rôznych predmetoch, keďže má aj aplikáciu pre 

matematické režim. Praktické ukážky práce vo Forms pripravila Ing. Anna Pľutová. 

Pri využívaní poznámkového bloku sme sa zhodli, že zlepšuje u žiakov dostupnosť 

k jednotlivým témam v rámci preberaného učiva, keďže môžu byť zapisované chronologicky, 

resp. sa môžu vložiť do rôznych sekcií, napr.: domáce úlohy, kvízy, projekty. Uvedená forma 

zlepšuje schopnosť porozumenia, zapamätania si, aplikovania vedomostí v praxi a rozvíjajú 

kreativitu žiakov. Prezentujúcou bola Ing. Daniela Vargová. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Zo stretnutia klubu IT zručností vyplývajú nasledujúce závery a odporúčania:  

➢ klasické vyučovacie metódy je vhodné doplniť metódou myšlienkových máp, ktorá 

zlepšuje porozumenie nových pojmov žiakmi 

➢ vytvárať kvízy/formuláre prostredníctvom aplikácie Forms, cieľ – zlepšiť komunikáciu 

so žiakmi aj cez iné aplikácie ako Edupage 



➢ vytvoriť si pre svoj predmet poznámkový blok, ktorý umožní žiakom ľahšie 

a prehľadnejšie pochopenie učiva  

➢ každý člen si na ďalšie stretnutia  pripraví ukážku jednej hodiny s  využitím inovatívnej 

vyučovacej  metódy. 
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