
 

HODNOTIACI HÁROK PRE UČITEĽA

Škola: Stredná odborná škola Pruské 

Učiteľ: Mgr. Mária Jurkechová  

Aktivita: Ako chutí moc  
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1. Ako hodnotíte dopad aktivity v 
V rámci predmetu dejepis, kde sme preberali nástup fašizmu, nacizmu a
v európskych krajinách, hodnotím aktivitu
hrozbu despotickej moci a dôležitosť zachovania demokracie
objasnenie si rizík koncentrácie moci v „jedných rukách“. Ciele
zvolenej aktivity určili, boli splnené, pre
a vážnosť svojich rozhodnutí.  
Žiakom sa aktivita veľmi páčila a 
na chvíľu zástupcami zákonodarnej moci. 
 
 

2. Ktorú časť aktivity hodnotíte pozi
Začiatok hodiny žiakov značne zaujímal, nakoľko sme si porovnávali jednotlivé režimy me
sebou. Žiaci reagovali aktívne a zapájali sa do rozhovoru s
aj záver druhej hodiny, kde sme viedli otvorený rozhovor o
triednych zákonov. Musím podotknúť, že boli viditeľné rozdiely v
v konečnom dôsledku vybrali tie najadekvátnejšie zákony, ktoré by boli prospešné pre celú 
triedu.  

 
 

3. Ktorú časť aktivity hodnotíte negatívne?

 
 

4. Čo odporúčate na aktivite v budúcnosti zlepšiť?
 

 
 
Ďakujeme za Vašu spätnú väzbu! 
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 porovnaní s jej cieľom? Ako na aktivitu reagovali žiaci?
rámci predmetu dejepis, kde sme preberali nástup fašizmu, nacizmu a
európskych krajinách, hodnotím aktivitu – „Ako chutí moc“ veľmi pozitívne. Vysvetlili sme si 

dôležitosť zachovania demokracie. Rovnako sme sa zamerali na 
si rizík koncentrácie moci v „jedných rukách“. Ciele, ktoré sme si na začiatku 

aktivity určili, boli splnené, pretože žiaci pochopili zmysel občianskej kontroly 

 hodnotili ju veľmi pozitívne, nakoľko si mohli vyskúšať a
na chvíľu zástupcami zákonodarnej moci.  

2. Ktorú časť aktivity hodnotíte pozitívne? 
zaujímal, nakoľko sme si porovnávali jednotlivé režimy me
zapájali sa do rozhovoru s učiteľom. Zvlášť kladne hodnotím 

aj záver druhej hodiny, kde sme viedli otvorený rozhovor o ich postupovaní, pri voľbe svojich 
Musím podotknúť, že boli viditeľné rozdiely v skupinkách žiakov, ale 

konečnom dôsledku vybrali tie najadekvátnejšie zákony, ktoré by boli prospešné pre celú 

negatívne? 

budúcnosti zlepšiť? 

27.1.2020 (2x45minút) 

Ako na aktivitu reagovali žiaci? 
rámci predmetu dejepis, kde sme preberali nástup fašizmu, nacizmu a stalinizmu 

veľmi pozitívne. Vysvetlili sme si 
sme sa zamerali na 

, ktoré sme si na začiatku 
pochopili zmysel občianskej kontroly 

pozitívne, nakoľko si mohli vyskúšať a byť 

zaujímal, nakoľko sme si porovnávali jednotlivé režimy medzi 
kladne hodnotím 

stupovaní, pri voľbe svojich 
skupinkách žiakov, ale 

konečnom dôsledku vybrali tie najadekvátnejšie zákony, ktoré by boli prospešné pre celú 



 

 

 

 


