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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba inovatívnych didaktických materiálov z oblasti rozvoja 

čitateľskej gramotnosti. Spoločne sme používali kognitívne a brainstormingové metódy a analyzovali 

sme odborné zdroje. Stretnutie bolo ukončené tvorbou prehľadu inovatívnych metód práce s textom. 

 

Kľúčové slová: metódy práce s textom, čitateľská gramotnosť, výmena skúseností. 
12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

Hlavné body: 

1. Analýza odborných zdrojov. 

2. Tvorba inovatívnych materiálov. 

3. Výmena OPS. 

4. Záver a tvorba zhrnutia. 

 
Témy: rozvoj čitateľskej gramotnosti na SOŠ, inovatívne metódy, kritické myslenie v praxi. 

 

Program stretnutia: 

1. Prehľad inovatívnych metód čítania s porozumením – štúdium literatúry. 

2. Brainstorming nápadov na inovatívnu metodológiu, metóda Diamant a jej možnosti využitia 

v edukácii. 

3. Výmena pedagogických skúseností a príkladov dobrej praxe – medzigeneračná diskusia, 

metóda lodnej porady – a jej využitie v edukačnej praxi. 

4. Diskusia 

5. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 
Na základe diskusie a aktivít v rámci stretnutia sme vytvorili nasledovný prehľad inovatívnych 

metód práce s textom. Čitateľská stratégia Súvislosti, príčiny a dôsledky (SPD) 

https://www.sosts-levice.sk/prepojenie-teorie-s-praxou/
https://www.sosts-levice.sk/prepojenie-teorie-s-praxou/


Je metóda,  ktorá využíva prácu s nadpismi podnadpismi, zvýrazňuje dôležité slová a myšlienky v 

texte.  

Aplikácia metódy: 

 

1. Náhľad pred čítaním textu:  

 Vždy prezrite všetky strany, ktoré máte čítať pred tým, ako začnete čítať.  

 Zamerajte sa najskôr na nadpisy a podnadpisy.  

 Tiež sa zamerajte na slová, ktoré sú vytlačené hrubými písmenami alebo sú uvedené v úvo- 

dzovkách.  

 

2. Zapíšte si zvýraznené myšlienky z textu  

 Zapíšte si hlavné myšlienky a dôležité fakty z textu do svojich poznámok alebo na 

poznámkové kartičky, aby ste si ich mohli v budúcnosti opäť preštudovať. Rešpektujte 

vzťahy medzi myšlienkami.  

 

Ďalšou  z vhodných inovatívnych metód práce je rozvoj metakognície. 

Metakognícia je poznávanie vlastného poznávania. Toto slovo sa skladá z dvoch častí: predpona 

meta- znamená v gréčtine ponad alebo po, kognícia je poznávanie. Metakognícia je vyššia rovina 

poznávania než je prebiehajúci poznávací proces. Pri čítaní je to kontrola, hodnotenie a regulácia 

procesu čítania – s dôrazom na porozumenie textu. Žiak, ktorý má rozvinuté metakognitívne 

zručnosti, si vie stanoviť cieľ čítania (odvodený od cieľa, ktorý stanovil učiteľ), vie, na čo sa má pri 

čítaní sústrediť, vie odhadnúť ťažké alebo problémové miesta pri čítaní, vie, čo má robiť, keď 

porozumenie zlyháva, teda vie používať kompenzačné postupy, aby zabezpečil porozumenie textu 

atď. 

Uviedli sme si tiež veľmi vhodný príklad žiaka, ktorý číta a pritom nevie svoje čítanie vedome 

kontrolovať, obsah textu nechápe, nefunguje uňho tzv. sebaregulácia pri čítaní. Žiak veľmi rád číta. 

V škole sa vždy hlási, keď sa učiteľka opýta triedy, kto chce čítať. Číta s chuťou, a to viac-menej 

plynulo. Keď mu však učiteľka položí na konci čítania otázku týkajúcu sa podrobnosti v obsahu textu, 

obyčajne nevie odpovedať. Učiteľka postupne získala presvedčenie, že žiak nerozumie tomu, čo číta. 

Sústreďuje sa najmä na to, aby previedol písmená na hlásky, ale nie na obsah textu. Žiak teda nevie 

zmysluplne pracovať s textom. To ešte nie je také zlé; reálny problém je ten, že žiak ani nevie, že by 

si mal sám kontrolovať to, či rozumie úseku textu, ktorý práve číta, a prirodzene, ani nevie, čo by mal 

robiť (aké postupy by mal použiť), keď úseku textu neporozumie. Žiak  čítanému textu nerozumie a 

je bezradný pri riešení svojho závažného nedostatku. V tomto prípade by mu mal pomôcť učiteľ, 

ktorý by mal ovládať základné metakognitívne stratégie a svojich žiakov by mal cielene viesť k tomu, 

aby sa ich prostredníctvom naučili vedome kontrolovať svoje postupy pri čítaní, monitorovať a 

korigovať svoje čítanie. Aby sa naučili sebaregulovať svoje čítanie a tým premenili mechanické 

učenie založené na memorovaní faktov na učenie aktívne. 

 

V rámci diskusie členka pedagogického klubu informovala o aplikácii WocaBee – využívaného pri 

výučbe anglického jazyka.  Zúčastnila sa webinára, v ktorom boli prezentované produkty tohto 

programu. Do budúcna sa bude uvažovať so zapojením žiakov 2. ročníkov do tohto programu – 

rozvíjanie slovnej zásoby. S využitím tabletov si účastníci zasadnutia pedagogického klubu vyskúšali 

demoverziu aplikácie WocaBee. 

V tomto čase nastáva návrat žiakov do škôl  a členovia pedagogického klubu boli oboznámení 

s odporúčaniami  Globálneho vzdelávania (zdroj: www.clovekvohrozeni.sk)na aktivity pri  návrate 

žiakov  

• rozvíjajú spoluprácu a kritické myslenie,  

• podporujú rozvoj komunikačných a argumentačných zručností,  

• otvárajú dialóg a diskusiu,   

• trénujú riešenie konfliktov,  

• podporujú rozvoj empatie. 

Aktivity sú vhodné na zaradenie do predmetov – etická výchova, slovenský jazyk a literatúra, 

geografia či matematika a prierezovej témy environmentálna výchova. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, 

kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch hlavné 

témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia 

klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor 

klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 


