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Vzdelanie
• Magisterské štúdium: PdF UK: 

učiteľstvo: Občianska výchova –
etická výchova – dejepis (2005)

• Doktorské štúdium: FF PU: 
environmentálna etika (2012)



Práca 

• 2013 – doposiaľ: KOV na PdF MU v Brne, odborný asistent; 
Erazmus koord.

• 2008 – 2013 Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa, Bratislava, 
učiteľ;

(príprava študentov na maturitu z ON, DE, predseda
maturitných komisí na stredných školách)

• 2006 – 2008 ZŠ Narnia, Bratislava, učiteľ a výchovávateľ;

• 2004 –2005 Gymnázium L. Novomeského, Bratislava, učiteľ;

• Lektor elearningových kurzov pre učiteľov v Nadácii Milana 
Šimečku, SR (2014 -2018):

• Průvodce aktuálním dění v EU pro střední školy – pracovné
listy a videá (2020-2023)



Posledné knihy a zborníky







Čo ma 
viedlo k 
vytváraniu 
PZ-ov

Zväčšenie plurality názorov na Slovensku 
(obohatenie trhu s učebnicami)

Vplyv na státisíce žiakov a študentov, 
stovky učiteľov

Praktické predchádzanie a búranie 
stereotypov 

Anti-nacionalizmus





Princípy
Menej je viac (nezahlcovanie)

PZ prináša aktivitu namiesto pasívneho 
vyučovania

Predchádza/ignoruje  memorovanie (nedáva 
príležitosť)

Každá odpoveď môže byť ocenená – nik 
učený z neba nepadol -

Cieľom viac hravosť namiesto nudy (v rámci 
možností pokiaľ ŠVP dovolí) – ide to ťažko



Ohlasy zo strany učiteľov (info z vydavateľstva)

PZ sú zrozumiteľne a prehľadne spracované

informácie sú podávané prístupnou a zaujímavou formou pre žiakov

prínosom je slovník a využívanie príbehov

PZ sú plnohodnotne využiteľné, nevyžadujú učebnice 

podporujú diskusiu medzi žiakmi a premýšľanie o daných témach

vyžadujú si odborne pripraveného učiteľa 



S ktorými 
problémami 

som sa 
stretol pri 
písaní a 

vydávaní

• Dôležitá doložka pre nákup PZ cez 
dotáciu 

• recenzenti môžu zmeniť ducha PZ 

• Konzervatívne a liberálne názory

• Rôzna materiálna vybavenosť 
žiakov – ohľady na chudobnejších 
(mobil – urob fotku obľúbeného 
miesta, internet – vyhľadaj teraz!, 
tlač – priprav si plagát)



Východisko PZ: iŠVP



PZ ako 
učebná 
pomôcka

Úlohy pre individuálnu, skupinovú, celotriednu i domácu  
prácu

Učiteľ by mal vystriedať aspoň 3 aktivity na hodinu 
(psychohygiena –pozornosť- únava)

Učiteľ nemusí  využiť všetky úlohy, môže si vybrať  -ako 
doplnok ale i ako hlavný zdroj, kontinuálne i selektívne

Slovník, samostatné vedomostné aktivity, porovnávanie, 
analýza, diskusia, príbehy a osobné skúsenosti, rôzne 
organizačné formy 



PZ ako didaktická pomôcka 



Okamžitá pomoc: slovník

• Sterilita...
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Ten istý príbeh z rôznych strán



Ďakujem za pozornosť.

Na prípadné otázky rád odpoviem mailom: lesnak@ped.muni.cz

mailto:lesnak@ped.muni.cz

