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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: čitateľská gramotnosť, teoretické východiská a praktické ukážky textov  

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na schválenie plánu práce pedagogického klubu na školský rok 

2020/2021 a na prvú tému stretnutia - čitateľskú gramotnosť.  

 

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

 oboznámenie sa s plánom práce a harmonogramom zasadnutí pedagogického klubu 

 oboznámenie sa s témami zasadnutí klubov, 

 návrhy úloh na zlepšenie čitateľskej gramotnosti z vyučovacieho jazyka a cudzích      

       jazykov 

 diskusia k návrhom  

 

Členovia klubu po oboznámení sa s plánom práce na základe súčasnej pandemickej situácie 

v súvislosti s ochorením Covid-19 a možnosťou opätovného zatvárania škôl upozornili na vhodnosť 

zahrnutia metód a foriem dištančného vzdelávania žiakov. 

 

Ústrednými témami úvodného stretnutia pedagogického klubu boli teoretické východiská a praktické 

ukážky k jednotlivým procesom porozumenia čítaného umeleckého, vecného a odborného textu. 

Ďalej sa členovia klubu zaoberali konkrétnymi témami a stratégiami na zlepšenie čitateľskej 

gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka, cudzích jazykov, dejepisu, etickej výchovy, 

náboženskej výchovy a občianskej náuky. 

V diskusii členovia klubu zhodnotili náročnosť jednotlivých typov úloh. Odsúhlasili používanie 

jednotlivých druhov odbornej literatúry ako napr. slovníky, čítanky, prehľad gramatiky či rozširujúce 

texty k odbornej problematike.  

 

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text54&subpage=2
https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text54&subpage=2


13. Závery a odporúčania: 

 
Na zasadnutí klubu členovia zhrnuli dôležitosť čitateľskej gramotnosti žiakov v súvislosti s ich 

technickým vzdelávaním. Vyjadrili sa k vedomostiam a zručnostiam žiakov v jednotlivých triedach a 

odboroch. Vymenili si skúsenosti a návrhy pri riešení konkrétnych jazykových úloh a tém na 

jednotlivých hodinách. 

Členovia klubu na základe vlastných skúseností odporúčajú zahrnúť viac úloh s odbornou tematikou 

do nasledujúcich tematických celkov: 

 Škola a vzdelávanie 

 Práca a zamestnanie 

 Vzťahy medzi ľuďmi 

 Vedecko-technický pokrok 

 Multikultúrna spoločnosť 

 
Na zlepšenie čitateľskej gramotnosti členovia klubu odporučili používať nasledovné čitateľské 

stratégie: 

 1.Skimming – zoznámenie sa s materiálom na čítanie - slúži na zoznámenie sa s textom, či sa mu 

budeme venovať hlbšie (všímame si obrázky, zvýraznené slová, úpravu textu, obsah).  

2.Scanning – skenovanie textu, zručnosť využiteľná pri hľadaní konkrétneho údaju, napr. slovo, 

telefónne číslo, vzorec, znak...  

3. Search reading – výskumné čítanie je technika, ktorou hľadáme kľúčové slová a frázy, ktoré 

pomáhajú nájsť špecifické informácie. Spája sa s podrobnejším štúdiom nájdeného výrazu alebo frázy, 

prípadne písania poznámok. V tomto prípade celý text nie je dôležitý.  

4. Extenzívne čítanie – čítanie dlhších, súvislých textov vyžadujúcich všeobecné pochopenie.  

5. Intenzívne čítanie – kratšie texty, výber špecifických informácií, presné detailné čítanie. 

6. Pojmová mapa  

7. RAP – (read – čítanie, ask – vyvodenie otázok, paraphrase – vlastnými slovami odpovedaj na 

otázky)  

8.Stratégia 3-2-1 – napíš tri informácie, čo si sa dozvedel, dve informácie, ktoré ťa zaujali, jednu 

informáciu, ktorú si sa nedozvedel. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

Dátum konania stretnutia:  10. 09. 2020 

Trvanie stretnutia: od 13:50 hod do 16:50 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 PhDr. Peter Izsóff  SOŠ technická Tlmače 

2 Mgr. Martin Gábor  SOŠ technická Tlmače 

3 Ing. Ľudmila Mrázová  SOŠ technická Tlmače 

4 Mgr. Marián Sabala  SOŠ technická Tlmače 

5 Mgr. Katarína Ružičková  SOŠ technická Tlmače 

6 Mgr. Oľga Hatiarová  SOŠ technická Tlmače 

 


