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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia bola diskusia o evokačnej časti (motivačnej) hodiny a integrovanej tematickej 

výučbe ako organizačnej forme vzdelávania zvlášť vhodnej pre rozvoj čitateľskej gramotnosti 

a kritického myslenia. V rámci stretnutia sme analyzovali odbornú literatúru, diskutovali a na záver 

stretnutia sme tvorili pedagogický prehľad. 

 

Kľúčové slová: ITV, organizačné formy vzdelávania, rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

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

Hlavné body: 

1. Analýza odborných zdrojov. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba prehľadu. 

4. Záver. 

 

Témy: prepojenie teórie s praxou, rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

Program stretnutia: 

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


 

1. Analýza zdrojov. 

2. Výmena názorov a skúseností- riadená diskusia. 

3. Tvorba prehľadu – tvorivé písanie. 

4. Záver. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Čitateľskú gramotnosť chápeme ako realizáciu aktivít naviazaných na tvorivú prácu s textom. 

Odborná literatúra uvádza, že gramotnosť znamená schopnosť: prečítať (text), vyhľadať (informáciu), 

porozumieť (jej) a použiť (ju).  

Rovina čitateľskej gramotnosti, ktorú považujeme pre nás za najrelevantnejšiu, je schopnosť textu 

porozumieť, uvedomiť si jeho obsah a informácie používať v správnom kontexte, čo je už náročnejší 

proces práce s textom. V rámci pedagogického procesu sa snažíme rozvíjať čitateľskú kompetenciu 

do najvyššej úrovne, a to je kritické zhodnotenie textu, schopnosť odhaliť v ňom aj skryté významy 

a viesť s autorom diskusiu (napríklad pri analýzach literárnych textov). Vyššie formy komplexného 

spracovania textu nazývame funkčnou gramotnosťou. Vytvorenie úsudku a prezentáciu záverov. 

Odporúčame implementovať ITV ako organizačnú formu vzdelávania pre rozvoj predmetných 

kompetencií. 

Zaradením aktivít pre rozvoj čítania s porozumením pri odborných predmetov uplatňujeme v istej 

miere integrovanú tematickú výučbu. Žiak využíva svoje vedomosti zo zákonitosti symbolického 

jazyka, ktoré získal v rámci vyučovacej hodiny informatiky a ďalej svoje poznatky uplatňuje a 

rozvíja na hodinách matematiky/slovenského jazyka/občianskej výchovy.  Integrovaná tematická 

výučba je založená na najnovších poznatkoch o fungovaní ľudského mozgu a obsahuje tieto zložky:  

- zmysluplný obsah, 

- možnosť výberu, alternatívy,  

- primeraná časová dotácia, 

- podnecujúce prostredie, 

- spolupráca, tímová činnosť,  

- okamžitá spätná väzba, 

- vlastné riešenie úlohy.  

Pri aplikácii integrovanej tematickej výučby je potrebné pre každý tematický celok stanoviť 

kľúčové učivo, ktoré musí zvládnuť každý žiak. Výučba je ďalej založená na aplikačných úlohách. 

Prostredníctvom aplikačných úloh si žiaci vytvárajú pamäťové programy, ku ktorým sa môžu vrátiť 

pri riešení problémov v reálnom živote. Vzdelávací proces je založený na priamych skúsenostiach a 

aktivitách žiakov. Veľký dôraz sa kladie na tímovú spoluprácu a schopnosť žiaka kooperovať pri 

riešení úloh.  



OPS – komunikácia v oblasti ITV s cieľom podpory čitateľskej gramotnosti 

Najčastejšie aplikované komunikačné techniky sú: 

- Podávanie informácií; 

- Prijímanie informácií; 

- Získavanie informácií; 

Pri podávaní informácií  sa sústredíme len na povrchovú štruktúru. 

Komunikačný model  Ľadovec: odosielať informácie povie  20%,  ale myslí  80%. Prijímateľ 

informácie počuje 20%,  ale chápe 80%. 

Proces zjednodušovania  znamená, že: 

o  zovšeobecňujeme – podávame nepresné informácie; 

o  vynechávame – hlavne to, čo si myslíme, že nie je dôležité; 

o  deformujeme – vytvárame zjednodušenú verziu, ktorá skresľuje význam. 

 

Žiakov  upozorníme na základné chyby v komunikácii:  

- Používanie slov s neurčitým významom; 

- Porovnávanie bez referencie – „ toto je lepšie riešenie“, lepšie než ktoré? 

- Vynechávanie a  heslovité vyjadrovanie; 

- Hovorenie o možnosti a nemožnosti –„ to sa nedá, to nie je možné“, čo konkrétne vám 

v tom bráni? Čo by muselo nastať, aby to bolo možné? 

- Automaticky predpokladať nutnosť – „ treba, musí sa, nesmie sa...“ 

- Čítať myšlienky – dopovedanie viet, skákanie do rečí; 

- Skrývať sa za generalizátory –„ každý, nikdy, nikto, všetci“. 

 

Prijímanie informácií – počúvanie, čo je dôležité: 

- Prejavujeme záujem; 

- Overujeme si význam a zmysel povedaného;  

- Nezabúdame na reflexiu. 

Odporúčame pokračovať v zdieľaní OPS. 
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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. 

 

 

 


