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11. Manažérske zhrnutie: 
Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia a zdieľanie názorov na tému práce 

s odbornými textami v oblasti odborného vzdelávania. Spoločne sme analyzovali rôzne 

inovatívne metódy práce s textom ako sú INSERT, Skladanie textu alebo tvorba kľúčových 

slov. Stretnutie sme ukončili tvorbou pedagogického odporúčania. 

 Kľúčové slová: rozvoj čitateľskej gramotnosti, inovatívne metódy, práca s odborným 

textom. 

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

 

Hlavné body: 

1. Analýza odborných zdrojov. 

2. Diskusia. 

3. Zdieľanie OPS. 

4. Záver a zhrnutie. 

 

Témy: prepojenie teórie s praxou, rozvoj čitateľskej gramotnosti, práca s odbornými 

textami. 

 

Program stretnutia: 

 

1. Nácvik čítania s porozumením pomocou inovatívnych metód – čítanie textu 

metódou INSERT. 

2. Hodnotenie aktivity – Diskusia a zdieľanie názorov. 

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


3. Analýza výstupu pomocou tvorby kľúčových slov. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 
 

Na základe diskusie a analýzy odborných zdrojov sme vytvorili nasledujúci prehľad 

inovatívnych metód rozvoja čitateľskej gramotnosti na SOŠ. S účastníkmi sme analyzovali 

metódu INSERT a jej využitia v rámci pedagogického procesu. 

 

INSERT je interaktívny záznamový systém pre efektívne čítanie a myslenie (angl. Interaktive 

Notating System for Effective Reading and Thinking) : 

 na využitie tejto vyučovacej metódy je možné vytvoriť si vlastné texty, s ktorými 

budú žiaci pracovať, ale rovnako dobre sa dajú  na prácu využívať aj klasické 

učebnice.  

 žiaci čítajú samostatne, potichu a pomaly text.  

 ceruzkou vyznačujú do textu k jednotlivým  myšlienkam dohodnuté značky.  

 po prečítaní a označovaní textu žiaci napíšu zoznam informácií podľa jednotlivých 

značiek do svojich zošitov, do tabuľky (učiteľ môže tabuľku pripraviť vopred a 

rozdať ju žiakom, po jej vyplnení si ju nalepia do zošitov):  

+ to som vedel/-a  

- to som nevedel/-a  

? tomuto som nerozumel/-a, na to sa chcem opýtať  

 do každého stĺpca žiaci podľa značiek napíšu hlavné myšlienky označené v texte 

(stručne a heslovite), ale aj svoje myšlienky, čo si myslia o tom, čo sa dozvedeli, 

prípadne môžu nakresliť aj obrázky.  

 po ukončení samostatnej práce diskutujeme so žiakmi o tom, čo napísali. Pýtame sa, 

čo nové sa dozvedeli, čomu nerozumeli. Nezrozumiteľný obsah môžu  najprv 

vysvetliť žiaci, ktorí textu porozumeli, a až potom zhrnie základné pojmy učiteľ.  

 

Metódu INSERT odporúčame na rozvoj čitateľskej gramotnosti na SOŠ. Žiaci sa ňou 

naučia: 

 triediť informácie,  

 rozhodovať sa, ktoré informácie sú pre nich dôležité a ktoré nie,  

 priraďovať staré informácie k novým,  

 robiť nielen analýzu nových poznatkov, ale aj ich syntézu s nadobudnutými 

vedomosťami, integrovať ich  

 získavať skúsenosti, ako pristupovať k informáciám, spracovávať ich a zároveň si z 

nich privlastniť tie myšlienky, ktoré budú považovať za potrebné,  

 čítať text s porozumením,  

 vyberať a pamätať si podstatné pojmy a kľúčové slová. 

 

V rámci tvorivej činnosti v oblasti cvičení na rozvoj čitateľskej gramotnosti vyberáme 

nasledujúci príklad z diskusie – podpora čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia 

a prevencia  šírenia hoax. 

 

Pohľad na určitú historickú udalosť z rôznych zdrojov informácií: metóda kľúčových 

slov. 



Napríklad :  téma  zániku  Veľkej Moravy 

Študenti v jednotlivých tímoch pracujú s informáciami na webových stránkach, určujú 

dôveryhodnosť získaných údajov. Kľúčové pojmy potom zapisujú spoločne vo forme 

kľúčových slov. 

Vyskytli sa aj informácie, ktoré opisovali  túto historickú udalosť rôznymi spôsobmi. Tu je 

dôležité posúdiť  odbornosť autora stránky a odpovedať na základné otázky: 

Aký vzťah má autor k danej problematike? 

Patrí k zástancom istého „názorového prúdu“? 

Je členom vedeckej komunity? Je zástancom danej teórie? 

 

Časté sú aj odchýlky  v rokoch, v ktorých boli udalosti popisované, ale sú publikované aj 

rôzne teórie vedúce k jednotlivým udalostiam. 

 

Študenti môžu na základe získaných informácii vypracovať projekt, ktorého produktom bude 

popis priebehu historickej udalosti z čo najdôveryhodnejších zdrojov informácii. Tento 

projekt najprv realizujú pomocou čiastkových kľúčových slov, ktoré im pomáhajú nastaviť 

si priority pri tvorbe neskoršieho opisného výskumu. 

Pri tvorbe kľúčových slov môže prebiehať diskusia, kde sa sústredíme práve na odlišné  

tvrdenia opisujúce tú istú historickú udalosť. 

 

Ukážka č.1 kritická práca s informáciami 

 Zdroj:http://www.zones.sk/studentske-prace/dejepis/4317-dejiny-velkomoravskej-rise/ 

l. Obdobie predveľkomoravské (prvé decéniá 9. stor.): Z vyššie povedaného vyplýva, že sa 

na konci 8. a v prvých decéniách 9. stor. vyvíjali dve predveľkomoravské kniežatstvá - 

moravské a nitrianske.  Okolo roku 906 (907?) prestalo jadro ríše existovať. Kronika 

opáta Reginona spomína, že v bitke pri Bratislave v dňoch 4. až 7. júla 907 boli Bavori 

Maďarmi porazení a vôbec sa tu neuvádzali vojska Moravanov. Niektorí preto majú za to, že 

už v tých rokoch kniežacia moc mojmírovskej dynastie neexistovala a že veľkomoravské 

vojenské sily boli v tej dobe úplne rozložené. Lenže ešte v 20-tych rokoch 10. stor. sa 

spomínali synovia Mojmíra II., grófi Mojmír III. a Svätopluk III., teda ozaj poslední 

Mojmírovci. Tiež sa vie o vojnách Moravanov s Henrichom I. Vtáčnikom, o moravskom 

biskupovi Silvestrovi a pod. Takže Veľká Morava svoju existenciu neskončila v jedinom 

okamihu, ale jej štátne tradície naďalej pretrvávali. Žiaci v tejto aktivite môžu vyberať 

kľúčové slová, z ktorých si následne vytvoria štruktúru opisného projektu, ktorý neskôr 

spracujú. 

V rámci diskusie členovia pg. klubu diskutovali o pripravovanej vh využitie CLILL metódy 

v odborných predmetoch a cudzích jazykov konkrétne v ruskom jazyku – doprava v Rusku. 

Stanovili si okrúh tém, triedu, medzipredmetové vzťahy – ruský jazyk a dopravná geografia. 

Vyučujúca informovala o používaní časopisu vydavateľstva Klet – práca s textom (metóda 

INSERT). Členovia si pripomenuli Deň Európskej únie.  

 

12. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Soňa Michníková 

13. Dátum 18. 05. 2021 

14. Podpis  
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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. 

 

 

 


