
                                          

Zuzana Kovalčíková: Škola hrou 

 

Pracujem v ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji, ako pedagóg primárneho vzdelávania. 

Počas šk. roka 2019/2020 som sa v novembri prvýkrát zúčastnila medzinárodného seminára v rámci 

programu Erasmus+ s názvom „Škola hrou.“ Vzdelávanie sa realizovalo v Olomouci v Českej 

republike.  

  Kurz trval päť dní a účastníkov bolo sedem ľudí z rôznych častí Slovenska. V skupine bolo šesť 

učiteliek a jeden učiteľ, čo neskôr prinieslo celkom zaujímavé pohľady do diskusie na rôzne témy. 

Kurz bol naplánovaný na päť dní, čo nám prinieslo päť rôznych tém,  každý deň inú a s tým spojený aj 

iný lektor.  

  V pondelok sme sa stretli v konferenčnej sále, kde sme dostali potrebné inštrukcie 

a odpovede na nezodpovedané otázky. Následne začal kurz na tému „Naučme deti učiť sa,“ ktorý 

viedla Milena Rosová. Stretnutie sa skladalo z dvoch častí: teoretická a aplikačné úlohy, ktoré sme si 

aj my vyskúšali. Boli nám predstavené rôzne pamäťové techniky, ktoré pomáhajú pri osvojovaní si 

učiva, zvládnutie a zapamätanie obtiažnych pojmov, cudzích slov, či číselných údajov. Dozvedeli sme 

sa o jednoduchých, ale účinných cestách efektívneho využívania potenciálu mozgovej kapacity.  

 V druhý deň sme sa stretli so Svatavou Vyhlídalovou, ktorá sa počas svojej praxe zaoberá 

témou „Prečo si deti vzájomne ubližujú – prejavy, príznaky šikany.“ Táto téma je vysoko aktuálna 

a každý z nás mal k téme čo povedať z osobnej skúsenosti, z praxe. Počas stretnutia sme diskutovali 

o rôznych situáciách, ktoré sa dejú na školách v regiónoch (zúčastnení boli z rôznych regiónov 

a zastúpené boli obce aj mestá). Porovnávali sme aj slovenský verzus český zákon a samozrejme sme 

si vymenili názory, ako postupovať pri riešení daného problému.  

 V stredu k nám prišla Katařina Lamačová, ktorá si priniesla tému „Špecifické prístupy v práci 

s deťmi s PSA v ZŠ.“ Tak ako u nás aj v ČR je to téma, ktorá je veľmi citlivá ako pre rodiča, dieťa aj pre 

učiteľa. Riešenie pre tieto deti prebiehajú ako u nás – diagnostika učiteľa, následná komunikácia 

s rodičom, absolvovanie stretnutí s odborníkom, ktorý stanoví odporúčanie práce s dieťaťom 

a rešpektovanie jeho potrieb.  



 Predposledný deň sme sa mali rozprávať na tému „Hry do školy patria“ s Hanou Jeništovou. 

Moje očakávania sa nenaplnili, nakoľko som si myslela, že dostaneme rady - možno zásobu hier, 

ktoré by som vedela využiť počas edukačného procesu. S lektorkou sme sa rozprávali na tému, ako je 

súčasný svet zameraný na výkon, prvenstvo a nepripúšťa chyby. Ukázali sme si aktivitu, pri ktorej sa 

môžeme pokúsiť deti primäť k spomaleniu a zameraniu sa na dotyky, detaily a hľadanie hlbšieho 

zmyslu toho čo robím a prečo to robím. 

 Kurz sme uzavreli témou „Zdravá a efektívna komunikácia, asertivita a duševná hygiena.“ 

Stretnutie bolo nad očakávanie interaktívne, ktorého súčasťou boli rôzne ukážky a videá, ktoré sme 

sledovali, skúmali a analyzovali. S odborníčkou Dagmar Hutařovou sme taktiež rozoberali témy, 

s ktorými sa stretávame v bežnej praxi, čo považujem za veľký prínos pre moje odborné, ale i osobné 

napredovanie.  

 Erasmus + sa uskutočnil koncom mesiaca november, kedy sú dni kratšie a mesto a okolie sme 

si mohli pozrieť už len po tme, avšak v čase nášho pobytu v Olomouci už boli otvorené vianočné trhy, 

ktoré nám sprostredkovali veľmi pekný zážitok z mesta, čomu dodávalo atmosféru aj vyzdobené 

námestie a vianočný stromček. Zúčastnili sme sa tiež prehliadky v Mestskom múzeu, kde bola 

vystavená aj veľmi slávna praveká soška - Vestonická Venuša.  


