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Úvod

1.motivovanie 
študenta

2. tvorba a princípy 
interaktívnych 
príbehov

3. pracovné listy 
(ukážka)

4.twine a boardz 
(tutoriál)



Hlavné motivačné faktory:

▪zábava

▪dostatok kontaktu s jazykom

▪efektívne metódy

▪systém

tipy:
https://www.clozemaster.com/l/slk-eng
https://podmaz.sk/

https://www.clozemaster.com/l/slk-eng
https://podmaz.sk/


▪ Vzťah medzi motiváciou študentov a 
využitím stratégií zameraných na udržanie resp. 
zvyšovanie úsilia a vytrvalosti pri práci na školských
úlohách je podmienené aj presne stanovenými
cieľmi.

▪ Akonáhle majú študenti presne stanovené ciele, 
musia regulovať vlastnú aktivitu, zapojenie sa do 
úloh.

▪ Potrebujú prekonať motivačné bariéry, ako sú
rozptýlenie, zvyšujúca sa obťažnosť úlohy, úlohy, 
ktoré sú nudnejšie alebo s ktorými je potrebné
pracovať, hoci sú z ich pohľadu irelevantné alebo
nedôležité. Toto podporuje neskoršie cieľavedomé
samoštúdium a vyhodnotenie efektívnosti úloh
(aplikovateľné u menších detí) (Wolters - Rosethal, 
2000, s. 65).



ROZPRÁVANIE

Rozprávanie pomáha pri rozvoji 
schopnosti detí tlmočiť a porozumieť 
udalostiam nad rámec ich 
bezprostredných skúseností.

Deti vnímajú inak, keď sa „dostávajú do 
deja“ a identifikujú sa s príbehom na 
osobnej úrovni.

Morálne rozprávky sú obzvlášť dobrými 
učebnými nástrojmi. Ponorte deti do 
situácií, keď sa môžu poučiť; potom budú 
objavovať pravdu po svojom.



Predstavivosť
a tvorivosť

Motivácia

Jazyk v 
kontexte

Interpretačné 
zručnosti

Sociálny 
rozvoj

Pozitívne 
emócie

STORYTELLING

Osvojovanie si 
jazyka



... sú univerzálne

... majú jasnú štruktúru a cieľ

... majú hlavnú postavu

... zasahujú emócie

... sú prekvapivé a nečakané

... jednoduché a kompaktné

https://medium.com/@Brian_G_Peters/6-rules-of-great-storytelling-as-told-

by-pixar-fcc6ae225f50

https://medium.com/@Brian_G_Peters/6-rules-of-great-storytelling-as-told-by-pixar-fcc6ae225f50


Digitálny storytelling je rýchlo sa šíriaci spôsob 

podávania príbehov vlastným „jazykom“, 

prostredníctvom sociálnych sietí, zdieľaných 

fotografií, videí, odkazov na linky, ako spôsobov 

zdôraznenia a posilnenia určitého príbehu. 

(Zdroj: https://sosna.sk/content/storytelling)

Umožňuje používateľom technológií stať sa 

kreatívnymi rozprávačmi príbehov 

prostredníctvom tradičných procesov výberu 

témy, výskumu, písania scenára a vývoja 

zaujímavého príbehu. (Robins, 2016)

Rozvíja komunikačné, ale aj analytické či 
sociálne zručnosti (Smeda et al., 2014).

https://sosna.sk/content/storytelling


Ako efektívne implementovať digital 
storytelling?

Výber témy

Zisťovanie 
informácií o téme

Prvý návrh 
príbehu

Spätná väzba Revízia návrhu

Pridanie obrázkov

! Autorské práva

Storyboard Audio nahrávka

Hudba na pozadí

Vytvorenie 
digitálneho 
príbehu

Uverejnenie 
digitálneho 
príbehu

Podľa: Robins, 2016



• Choose your own adventure / choose your own ending

CYOA

• Jeden začiatok, viacero verzií pokračovania

Niekoľko zápletiek

• Učiteľ vytvorí interaktívny príbeh pre študentov

• Študenti vytvárajú interaktívne príbehy (samostatne/v skupine)

Možnosti využitia v triede:



Písanie "scenára"
Premyslenie 

možnej interakcie

Dôkladné 
plánovanie

Spolupráca

Rozhodnosť

https://www.lbbonline.com/news/5-simple-tricks-to-follow-when-making-an-interactive-story

https://www.lbbonline.com/news/5-simple-tricks-to-follow-when-making-an-interactive-story


INTERAKTÍVNE PRÍBEHY

https://twinery.org/

https://twinery.org/


Stručne opíšte časť príbehu, 
ktorú budete rozprávať.

Príbeh si očíslujte.

Pozrite sa na svoje očíslované 
kroky a vyberte všetky, ktoré 

sa vám nepáčia, lebo 
nepomáhajú rozprávať príbeh. 

Pridajte nové, ak chýbajú.

Na základe čoho si vyberám 
slovíčka?

Ako budem prezentovať to, čo 
som vytvoril? Čo chcem 

výstupom ukázať/zdôrazniť?

Vyplňte graf vľavo. Pre každý 
očíslovaný krok príbehu

vyplňte nový obrázok 
kľúčovými slovami a ak je to 
možné, jednou alebo dvomi 

vetami.

1. NÁZOV

2. POSTAVY

3. POČIATOČNÁ 
SITUÁCIA

4. ZÁVER



Aké postavy sú 

v príbehu?

kráľ / kráľovná

víla elf

chlapec / dievča
démon upír

čarodej / 

čarodejnica

drak vlkolak

Je v príbehu niektoré 

z týchto miest?

les džungľa
hora hrad jaskyňa

domček na strome

more fontána iglu

púšť rieka

tee-pee (tí-pí)

Je v príbehu niektorý 

z týchto objektov?

kniha televízor pes

neviditeľný 

plášť pero magnet ali

gátor lupa loď želé ma

pa

slovník banán nožnice

fľaša tomahavk



Nachádza sa tvoj príbeh v inej 

krajine / svete? Ak áno, je to 

čarovné miesto? Čo sa deje na 

tomto svete? Kto tam býva?



▪ Rodinná dovolenka:

1. Kam pôjdete na dovolenku, keď budete môcť / keď budete veľký / 
dospelý?

2. Čo by ste na tej dovolenke robili?

3. Aká bola vaša obľúbená dovolenka a prečo?

4. Stalo sa tam niečo vtipné?

5. Získali ste nových priateľov?

6. Aké dobrodružstvá ste zažili?



ŠKOLA

1. Kde budete bývať, keď budete študovať na univerzite?
2. Aká bude vaša škola?

3. Aký bude obľúbený predmet?

4. Pamätáte si na niektorého zo svojich učiteľov a aký bol?

5. Aké hry ste hrali na ihrisku vonku a v telocvični?

ZÁĽUBY

1. Čo ste robili radi, ako deti (čo chcete robiť v dospelosti)?

2. Mali ste radi šport / čítanie / hranie hier atď.?

3. Budete často pozerať televíziu?

4. Akí budú tvoji priatelia?
https://www.imagineforest.com/blog/storytelling-activities-kids/

https://www.imagineforest.com/blog/storytelling-activities-kids/


Online verzia obrázkových
kociek:

▪https://davebirss.com/sto
rydice/index.html

https://davebirss.com/storydice/index.html


▪ Zoltán Dörnyei and Ema Ushioda ed.: Motivation, Language Identity and the L2 Self, 
2009, 363 strán

▪ David Lasagabaster & Aintzane Doiz & Juan Manuel Sierra: Motivation and Foreign
Language Learning, 2014, 199 strán

▪ Gayle L. Macklem: Boredom in the Classroom, 2015, 94 strán

▪ Alison Davies: Storytelling in the Classroom, 2007, 143 strán

▪ Jere Brophy: Motivating students to learn, 2010, 360 strán



Ďakujeme za pozornosť





Mgr. Petra Kollárová, PhD.,
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S učiteľmi na 
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IDEABOARDZ: HTTPS://IDEABOARDZ.COM/

https://ideaboardz.com/




LINK tutoriály nájdete tu: www.fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/sas/aktuality-news/

http://www.fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/sas/aktuality-news/


INTERAKTÍVNE PRÍBEHY

https://twinery.org/

https://twinery.org/

