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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba a zdieľanie Best Practice z oblasti rozvoja čitateľskej 

gramotnosti a kritického myslenia. Spoločne sme tvorili a zdieľali príklady dobrej praxe (práca 

s interaktívnou tabuľou) a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie. 

 

Kľúčové slová: čitateľská gramotnosť, Best Practice, zdieľanie OPS. 

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

Hlavné body: 

1. Práca s odbornými zdrojmi. 

2. Diskusia. 

3. Zdieľanie a tvorba OPS. 

4. Záver. 

 

Témy: Prepojenie teórie s praxou, rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

Program stretnutia: 

 

1. Analýza európskych metodík – metóda Cyklus 5-E. 

2. Diskusný kruh. 

3. Zdieľanie a tvorba OPS – tvorivé písanie. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

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


13. Závery a odporúčania: 

 

Zásady  odporúčania, ktoré sme utvorili pomocou skupinovej práce, OPS z predmetnej oblasti: 

Práca vo dvojiciach 

Ak máme veľký počet žiakov v triede, v určitých situáciách je náročné zistiť, či každý žiak porozumel 

textu. Odporúčame ponechať žiakov pracovať vo dvojiciach, kde si navzájom môžu dávať otázky 

zamerané na porozumenie textu. Môžeme tiež využívať diskusiu. V rámci diskusie niektorých žiakov 

poveríme určitými úlohami. Jeden žiak môže byť ten, kto dáva otázky. Otázky musia byť zamerané 

na text, ktorý žiaci čítali. Nesmú odbiehať od témy.  Ďalší žiak môže mať za úlohu zosumarizovať to, 

čo bolo v rámci diskusie povedané a mal by povedať aj nejaký záver, riešenie a podobne. Ďalší žiak 

pomôcť text vyjasniť. To je ten, ktorý objasňuje nepochopiteľné situácie, hľadá odpovede na nejasné 

otázky či problémy. Snaží sa vysvetľovať to, čo je pre žiakov ešte problematické. Ak to nedokáže 

urobiť šikovný žiak, robí to učiteľ. 

  

Žiaci si svoje zistenia zapisujú 

V niektorých triedach nestačí text rozoberať len ústne. Niektorým žiakom pomáha hlavne to, že si 

určité myšlienky, zistenia a informácie zapíšu. Takto si to lepšie zapamätajú a na ďalších hodinách si 

skôr spomenú na určité skutočnosti, ktoré majú v texte hľadať. V dnešnej dobe si veľa žiakov a 

študentov poznámky nepíše, radšej si ich odfotia z tabule do mobilu alebo im ich vyučujúci pošle e- 

mailom napríklad vo forme prezentácie, z ktorej sa môžu učivo naučiť. A tak sa v súčasnosti písanie 

poznámok trochu podceňuje.  

 

Pre opätovné rozpoznanie obrazov hrá dôležitú úlohu spôsob, ktorým sa prvotne obraz ukotvuje. 

 

Výskumy ukázali, že žiaci sa učia lepšie, ak si poznámky zapisujú  rukou, ako keď ich píšu 

na  klávesnici. Predpokladá sa, že písanie rukou umožňuje priamo počas písania spracovanie jeho 

obsahu a určenie jeho štruktúry a tým položenie základov pre pamäť a hlboké pochopenie informácie. 

Odporúčame vyššie uvedené k implementácii do pedagogického procesu. 

 

Členka pedagogického klubu predviedla prítomným prácu s interaktívnou tabuľou cez program 

Flowers. Ukázala prácu s on-line učebnicou. Priblížila prítomným výhody tejto práce –  

precvičovanie učiva, aktívna účasť žiakov na vyučovaní, možnosť   poslať výsledok práce žiakov 

všetkých žiakom ako výstup vh. Členka upozornila na veľkú výhodu používania odposluchov. 

V závere si  členovia vyskúšali  prácu s interaktívnou tabuľou. 
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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. 

 

 

 


