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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba a analýza  výstupov z našich stretnutí. Spoločne sme 

diskutovali a zdieľali naše názory a postoje, OPS.  Častým pedagogickým javom, s ktorým sa 

stretávame v edukácii je problematika  samostatného spracovania a vyhodnotenia textu .Uvedená 

problematika úzko súvisí s čítaním s porozumením. 

Kľúčové slová: čitateľská gramotnosť, výstup pedagogického klubu, prepojenie teórie s praxou. 

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

Hlavné body: 

1. Reflexia. 

2. Diskusia. 

3. Výmena OPS. 

4. Záver. 

 

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

Program stretnutia: 

 

1. Spoločná reflexia na tému vedomostí a zručností získaných na stretnutiach – Synektika. 

2. Diskusia. 

3. Výmena OPS – dialogická metóda. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Keď rozvíjame čítanie s porozumením, rozvíjame nie len izolovanú kompetenciu, ale komplexné pole 

kompetencií, ktoré sú na seba naviazané. Rozvíjanie komunikačnej a literárnej kompetencie žiaka je 

prirodzene spojené s rozvíjaním jeho kognitívnej kompetencie. Kognitívnu kompetenciu chápeme 

ako schopnosť využívať funkcie konštruovania poznatkov v procese mentálneho spracúvania 

informácií, vytvárania poznatkových schém arozvíjania metakognitívnych stratégií.  

 

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


Keďže komunikačná kompetencia v sebe zahŕňa aj recepčnú textovú kompetenciu, teda súbor 

vedomostí, zručností, postojov a hodnôt žiaka, ktoré sa týkajú procesu recepcie textu v najširšom 

zmysle slova, úzko súvisí a prelína sa s vyššie definovaným pojmom čitateľská gramotnosť. Teda, ak 

rozvíjame čitateľskú gramotnosť žiaka, zároveň rozvíjame aj istú oblasť jeho komunikačnej 

kompetencie a, naopak, pri projektovaní a realizovaní rozvíjania komunikačnej kompetencie, 

nemôžeme obísť proces a úrovne porozumenia textu. Literárna kompetencia zase úzko súvisí s 

čitateľskou gramotnosťou v oblasti recepcie umeleckých textov. A tak, ako je schopnosť porozumieť 

textu podmienená prítomnosťou a stimulovaním kognitívnych procesov, je najširším kontextom 

rozvíjania jednotlivých obsahových oblastí komunikačnej kompetencie práve kognitívna 

kompetencia.  

 

Vo vzťahu k čitateľskej gramotnosti bližšie vymedzíme aj kľúčovú kompetenciu učiť sa, ako sa 

učiť. Je potrebné aby si naši žiaci aj naďalej osvojovali: 

 

● základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov; 

● základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov; 

● zručnosť vyberať a hodnotiť získané informácie, spracovávať ich a využívať vo svojom učení a v 

iných činnostiach.  

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že je veľmi dôležité, aké stratégie, postupy alebo techniky učenia si žiak 

v tomto období osvojí, prípadne vybuduje. Tie potom využíva pri ďalšom vzdelávaní, získavaní 

nových poznatkov, ich spracovaní a využití. Informácie, ktoré žiak získava, mu ponúkajú učebnice, 

mapy, encyklopédie, internet a rôzne iné materiály, ktoré je možné vo výchovno-vzdelávacom 

procese využiť. Ide predovšetkým o vecné texty súvislého charakteru, ale aj nelineárne texty, literárne 

texty a mnohé iné, s ktorými sa žiaci stretávajú vo všetkých vyučovacích predmetoch.  

 

Na to, aby sa žiaci  tieto texty neučili naspamäť, ale aby im aj porozumeli, je nevyhnutné žiakov viesť 

k rôznym stratégiám, technikám učenia sa, ktoré vedú k trvalejšiemu osvojovaniu si informácií. 

Porozumenie textu zahŕňa vyhľadávanie kľúčových informácií, ich spracovávanie, zapamätanie si, 

integrovanie, hodnotenie a následné využívanie v reálnych životných situáciách. Porozumenie textu 

je proces, ktorý si vyžaduje nielen žiakove schopnosti, ako vie čítať plynule, rýchlo, bez chybovosti, 

ale vyžaduje si aj zapájanie myšlienkových postupov, kognitívnych funkcií, ktoré je nutné rozvíjať a 

stimulovať. V našej práci chceme predložiť nový prístup, ako porozumenie textu možno skvalitňovať 

pomocou stimulovania kognitívnych funkcií, ktoré sú pri procese porozumenia textu jeho 

nevyhnutnou súčasťou a odrážajú sa v jednotlivých úrovniach porozumenia textu.  

K uvedenej téme budeme ďalej vytvárať a zdieľať OPS. 

 

Prítomní pracovali s mapami, Atlasom dopravy, svetový atlas a atlas Slovenska – možno práce 

a rozvíjania čitateľskej gramotnosti pri práci s týmto typom literatúry. Využiteľnosť napr. 

v odborných predmetoch dopravná geografia. V cudzích jazykov v témach o doprave a historických 

faktoch. Možnosť zapracovania aj metódy CLILL. Porozumenie textu – označiť názvom  jednotlivé 

odstavce textu. 

 

Členky klubu diskutovali na tému synektika a príklady k nej. Uvádzali príklady literárnej gramotnosti 

žiakov (vyučovacie predmety, mimoškolská činnosť)  - cudzí jazyk – školská súťaž cudzí jazyk na 

slidoch, rolové hry (napr. pracovný pohovor, môj vzor) 

synektika je technika riešenia problémov, ktorá spočíva v prepojení rôznych zdanlivo nesúvisiacich 

prvkov  za účelom hľadania kreatívnych riešení vzniknutých situáciínapr. synektika medzi 

mimoškolskými aktivitami (krúžkami)Doporučeným postupom pre využitie synektiky je zostavenie 

skupiny (5-6 členov) z rôznych zázemí, osobnostne rôznorodé) Skupina diskutuje o nastolenom 

probléme. Analýza navrhovaných postupov, názorov, snaha posúdiť, ktoré riešenie je navhodnejšie.  

Synektika v oblasti vzdelávania:  - problém zasadený do každodenného života žiakov, vedie to 

k lepšiemu porozumeniu problematike.  Podporuje sa tak aj schopnosť kreatívneho myslenia.  



 

4 mechanizmy 

- empatia – osobná analógie, riešenie problému prináša ľudské charakteristiky, vedieť sa 

vcítiť do druhých ľudí, možno aj do predmetov, rastlín, zvierat napr. keď je sucho, ako sa 

cítia rastliny, ako vidíme a cítime hudbu 

- priama analógia – porovnávanie faktov – vývoj  telefónu – vplyv na ucho, lietadlo – let 

vtákov, beh športovca – bez dravého zvieraťa (tiger) 

- symbolická analógia – využitie neosobných obrazov k popísaniu problému. Nejde o to, aby 

bol výsledok realistický alebo prevádzkyschopný ale aby bol esteticky uspokojivý – balón = 

bublina; lano = tyč na šplh 

- fantazijná analógia – aké by bolo riešenie, ak by bolo zrazu možným (divoká fantázia), 

uzatvorenie skafandra cez myšlienku  
 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Soňa Michníková 
15. Dátum 09. 02. 2022 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Eva Sleziaková 
18. Dátum 10. 02. 2022 
19. Podpis  

 

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. 

 

 

 


