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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba a analýza inovatívnych didaktických materiálov z oblasti 

tréningu práce s informatívnymi textami. Spoločne sme tvorili ukážky inovatívnych materiálov, 

zdieľali OPS a záver stretnutia sme ukončili pedagogickým odporúčaním. 

Kľúčové slová: informatívne texty, inovatívne didaktické materiály, rozvoj kritického myslenia. 

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

Hlavné body: 

1. Práca s odbornými zdrojmi. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba a analýza materiálov. 

4. Záver. 

Témy: prepojenie teórie s praxou, rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

Program stretnutia: 

1. Analýza OPS – Práca s textom- vzájomné učenie. 

2. Diskusný kruh. 

3. Tvorba materiálov – skupinová práca – od otázky k otázke. 

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: 

 

Ukážky z činností: 

OPS1 

PRACOVNÝ LIST – nácvik čítania s porozumením  

1. Úloha: otvor si na internete stránku www.juls.savba.sk.  

na základe údajov z úvodnej stránky napíš, čo znamenajú skratky: JuLs, savBa  

 

2. Úloha: nájdi odkaz na úvodnej stránke, pomocou ktorého sa môžeš dostať k elektronickej 

podobe slovníkov potrebných na prácu na hodine slovenčiny (a nielen na nej). Vypíš ho.  

 

3. Úloha: klikni na nájdený odkaz z 2. úlohy a dostaneš sa na ďalšiu webovú stránku. potom 

klikni na odkaz Lexikografické príručky, dostaneš sa k elektronickej podobe kodifikovaných 

(aj nekodifikovaných) slovníkov. 

Otázky k 3. úlohe: 

 

3.1 Koľko slovníkov je uverejnených na uvedenej webovej stránke? 

3.2 Vypíš názvy troch z nich. 

3.3 Nájdi synonymum k slovu príručka a vypíš ho. 

3.4 Nájdi význam slova kodifikácia. Vypíš len význam, ktorý súvisí s jazykom, jazykovedou 

(lingv).  

3.5 Na zistenie spisovnosti, významu a morfologických tvarov slov potrebuješ v slovenčine 

kodifikačné príručky. Na uvedenej stránke nájdi odkaz na súčasné kodifikačné príručky a 

vypíš ich celé názvy.  

4. Úloha: pokiaľ si našiel/a v predchádzajúcich úlohách (1. – 3.) slovo, ktorému nerozumieš, 

nájdi si jeho význam v elektronickom slovníku a zapíš ho do pracovného listu.  

5. Úloha: vráť sa na úvodnú stránku jazykovedného ústavu. Vyhľadaj tam odkaz, v ktorom 

nájdeš odpoveď na otázku Patrí slovenčina medzi najťažšie jazyky na svete? Vypíš ho.  

6. Úloha: klikni na nájdený odkaz z 5. úlohy. dostaneš sa na webovú stránku, kde môžeš nájsť 

odpoveď na otázku Patrí slovenčina medzi najťažšie jazyky na svete?. Vypíš 5 viet so 

zaujímavými informáciami, ktoré obsahujú odpoveď (argumenty) na položenú otázku.  

Odporúčame používať digitálne texty s cieľom preveriť schopnosť žiakov čítať, porozumieť a 

používať digitálnu podobu textu.  

 

Digitálne texty odporúčame koncipovať ako podsúbor textov v písanej podobe, teda používať 

hypertext a hypertextové prepojenia: t. j. text alebo texty s navigačnými nástrojmi a funkciami, 

ktoré čitateľovi umožňujú prechádzať z jednej stránky na druhú stránku alebo z miesta na miesto. Sú 



to texty vytvorené prevažne v jazyku, ktorý je transformovaný do grafickej podoby.  

 

OPS2 – z diskusie 

Čitateľská gramotnosť a kritické myslenie majú veľmi úzku súvislosť, ktorá sa prejaví pri plánovaní 

vyučovacej hodiny, a to vo fáze identifikácie cieľov, ktoré majú byť splnené.  

V súčasnosti sú podmienky na rozvoj čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia charakterizované 

buď prostredníctvom klasickej práce s knihou alebo prostredníctvom virtuálneho priestoru. V oboch 

prípadoch možno hovoriť o výhodách a obmedzujúcich podmienkach.  Medzi hlavné problémy pri 

práci s informáciami vo virtuálnom priestore patrí nespoľahlivosť zdrojov informácií. Mladý človek 

sa nesústredí na zapamätanie si dôležitých faktov a údajov. Nedochádza k vytváraniu usporiadaného 

systému vedomostí. Medzi nepopierateľné kladné faktory uplatňovania IKT v rámci vyučovacieho 

procesu patrí: 

- rozvoj kritického myslenia žiaka pri práci s informáciami z rôznych zdrojov 

- rýchly prístup k najnovším opisom dejov a javov, 

- interaktívnosť,  

-  zvýšenie atraktívnosti učebnej látky, napríklad prostredníctvom myšlienkovej mapy žiak získava 

prehľad o prepojení a vzájomnej súvislostí informácií. 

Odporúčame pokračovať v aktivitách s cieľom podporiť čitateľskú gramotnosť a kritické myslenie 

naprieč každou vzdelávacou oblasťou. 

 

V rámci diskusného kruhu bolo členom pedagogického klubu odporúčané pracovať ako triednemu 

učiteľovi pri práci so svojou triedou/triednická hodina s metodikou uverejnenou na 

www.minedu.sk/na-vybranych-skolach-budu-ucit-k-ferovosti-a-cestnosti/ . 

V rámci kritického myslenia sa odporúča členom zaregistrovať na www.zmudri.sk – zverejnené 

kurzy – Ako ochrániť mladých na internete (influenceri, zoznamka, hry) 

Veľmi dôležité je dodržiavanie vhodného pracovného prostredia v triedach (čisté a kultúrne 

prostredie – poriadok, svetlo, rozmiestnenie šk. lavíc, stoličky). 

Prítomné sa oboznámili s novou webovou stránkou MŠVVaŠ SR. 

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Soňa Michníková 
15. Dátum 26. 01. 2022 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Eva Sleziaková 
18. Dátum 27. 01. 2022 
19. Podpis  

 

 

http://www.zmudri.sk/


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. 

 

 

 


