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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bolo zdieľanie poznatkov a skúseností z oblasti čitateľských stratégií 

a inovatívnych metód rozvoja čitateľskej gramotnosti. Spoločne sme zdieľali naše OPS a na záver 

stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.  

 

Kľúčové slová: čitateľské stratégie, rovesnícke vzdelávanie, diskusia. 

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

Hlavné body: 

1. Analýza rôznych zdrojov odbornej literatúry. 

2. Diskusia. 

3. Výmena OPS. 

4. Záver. 

Témy: prepojenie teórie s praxou, rozvoj čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia. 

Program stretnutia: 

1. Nácvik čítania s porozumením u žiakov, skúseností, možnosti pre zlepšenie. 

2. Diskusia. 

3. Výmena OPS – rozhovor. 

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: 

 

Výber z diskusie – stratégie čitateľskej gramotnosti: 

Z našich skúseností vyplýva, že žiaci často zápasia s komplexnou analýzou textu alebo majú 

problémy s pozornosťou potrebnou na zvládnutie všetkých dôležitých detailov v texte. Niektoré 

informácie sa im potom javia ako komplikované, ak nie sú uvedené priamo v texte. Žiakov môžeme 

oboznamovať so stratégiami, ktoré im v tomto smere môžu výrazne pomôcť. 

  

Tie najjednoduchšie môžeme so žiakmi aplikovať týmto spôsobom: 

 Pred čítaním textu sa porozprávame so žiakmi o všetkom, čo súvisí s témou, o ktorej budú 

v texte čítať. 

 Po prečítaní odseku vyzveme žiakov, aby predpovedali, ako bude pravdepodobne text 

pokračovať. Potom porovnávajú svoju predstavu s realitou. 

 Umožníme žiakom nahlas premýšľať o tom, čo čítajú. To znamená, občas sa pri čítaní 

zastavíme a umožníme niektorému  žiakovi povedať vlastnými slovami, o čom bol text. 

 Po dočítaní textu učiteľ dáva žiakom už vopred pripravené a premyslené otázky tak, aby 

dokázali nachádzať podstatu v texte. 

 Žiaci môžu maľovať obrázky, ktoré súvisia s prečítaným textom. 

 Spájajú to, čo čítali s iným podobným textom alebo s niečím, čo videli, počuli, zažili. 

 Spätne sa v texte vracajú ku kľúčovým slovám a ešte raz si čítajú odseky, ktorým nerozumeli. 

Keď majú žiaci zvládnuté tieto jednoduché kroky, môžeme s nimi využívať aj ďalšie stratégie. 

  

Stratégia INSERT  

INSERT je skratka anglického označenia „interactive noting system for effective reading and 

thinking“. Je to jedna zo základných metód kritického myslenia, ktorá sa dá použiť pri čítaní náučného 

textu. Pri čítaní sa využíva systém značiek, pomocou ktorých  sa žiak  sústreďuje na informácie v 

texte. Značky udržujú žiakovu pozornosť a pomáhajú mu pri vnímaní jednotlivých informácií. Učia 

sa tak premýšľať nad textom. 

Postup v priebehu čítania: 

Žiaci počas tichého čítania porovnávajú to, čo sa dozvedia v texte s tým, čo už vedia, čo už niekde 

čítali, počuli alebo videli. Pre aktívnu prácu pri tichom čítaní môžeme využívať na označenie 

myšlienok tieto symboly : 

☺ TOTO SOM VEDEL(A) 

+  TOTO SOM SA DOZVEDEL(A) TERAZ 

_   TOTO JE INAK,AKO SOM SI MYSLEL(A) 

?  TOMUTO NEROZUMIEM 

*    TOTO JE VEĽMI DOLEŽITÉ 



Metóda INSERT pomáha žiakom sústrediť sa, získavať podrobné informácie z textu, analyzovať text, 

vyberať informácie podľa dôležitosti, prepájať známe s neznámym, formulovať informácie vlastnými 

slovami, vyberať najdôležitejšie informácie. 

 Ďalšie metódy: 

 metóda SQ3R, 

 čitateľské stratégie PLAN, RAP, KWL, 

 Odporúčame vyskúšať niektorú zo stratégií a oboznámiť o skúsenostiach členov pedagogického 

klubu na ďalšom zasadnutí. 

 

https://skolarau.sk/insert/ 

https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/2651/metody-kritickeho-myslenia-a-ich-vyuzitie-v-

skole 

www.jasr.sk/ - viac ako peniaze, kritické myslenie pre učiteľov 

členovia – diskutujú a volia text, ktorý by so žiakmi analyzovali vo svojej mimoškolskej činnosti, 

ale aj pri predmetoch v rámci svojej aprobácie. 

www.zmudri.sk  – označovanie textu, pamätanie si 
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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. 

 

 

 

 

 

 


