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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba námetov k projektovej výučbe s cieľom zvýšiť úroveň 

čitateľskej gramotnosti žiakov. Diskutovali sme o projektovej vyučovacej metóde a zdieľali sme 

návrhy na možnú aplikáciu danej metódy do praxe. Na záver stretnutia sme tvorili pedagogické 

odporúčanie. 

Kľúčové slová: projektová metóda, čitateľská gramotnosť, námety do praxe. 

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

Hlavné body: 

1. Prezentácia od koordinátora klubu. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba námetov. 

4. Záver. 

Témy: Prepojenie teórie s praxou, rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

Program stretnutia: 

1. Prezentácia OPS z európskych škôl – implementácia projektovej výučby v praxi. 

2. Diskusný kruh—analýza vedomostí. 

3. Tvorba námetov na implementáciu, 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: 

 

Práca s publicistickým textom  

Tematický celok: odborný štýl  

Ročník: tretí ročník isced 3  

Téma: Znaky odborného  štýlu  

Ciele:  

 rozvíjať čitateľské zručnosti prostredníctvom čitateľských stratégií  

 vyvodiť znaky odborného štýlu  

Špecifické ciele:  

 triediť informácie podľa stupňa dôležitosti  

 osvojiť si spôsob grafického záznamu textu  

 napísať zhrnutie textu  

 hodnotiť využiteľnosť informácií 

Metódy vyučovania: čitateľské stratégie PLAN, porovnaj a rozlíš; pojmová mapa 

Formy vyučovania: skupinové vyučovanie, práca s pracovným listom, riadený rozhovor, 

kooperatívne vyučovanie 

Časová dotácia: 90 minút (2 vyučovacie hodiny) 

Učebné pomôcky: text Toyota chce vyrábať vodík z plastového odpadu, pracovné listy  

Typ textu na čítanie s porozumením: vecný text – publicistický, spravodajský 

Štruktúra textu: kombinovaný text 

Výber textu: 

Text Toyota chce vyrábať vodík z plastového odpadu sme vybrali zo stránky industry4.sk, ktorá 

obsahuje mnohé publicistické a odborné texty, ktoré sú pre našich žiakov zaujimavé. Je náročný, 

pretože obsahuje množstvo informácií a pojmov z oblasti novodobých technológií. Je určený pre 

starších žiakov, ktorí sa onedlho budú orientovať na trhu práce alebo sa budú rozhodovať nad 

výberom vysokej školy a je pre nich dôležité vedieť získať informácie z tejto oblasti. Dôvodom 

výberu je aj snaha ukázať spôsoby spracovania a pochopenia informačne nasýteného pub- 

licistického textu, pretože sa s ním v živote veľakrát stretnú. 

Scenár vyučovacej hodiny  

Žiaci na hodine pracujú s textom vo fázach: 

aktivity pred čítaním textu – vo forme diskusie a riadeného rozhovoru,  

aktivity počas a po čítaní textu – vo forme práce s pracovným listom, kde žiaci postupujú 

samostatne aj v kooperácii s učiteľom. po mikroanalýze textu nasleduje  

reflexia práce s textom a vyvodenie znakov publicistického štýlu.  



Odporúčame tvoriť ďalšie materiály, ktoré majú prierezových charakter a zdieľať ich v rámci 

zasadnutí pedagogického klubu. 

 

V rámci diskusie sme sa zaoberali zmenami v oblasti vzdelávania- kurikulárnou reformou, ktorá síce 

je naplánovaná na ISCED2, ale výrazne ovplyvní na vstupe aj edukáciu na strednej škole. Venovali 

sme týmto spôsobilostiam, na ktoré je kladený dôraz v rámci kurikulárnej reformy: 

• vyjadrovať a interpretovať pojmy a vzťahy medzi nimi, myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a 

písomnou formou v slovenskom a v materinskom jazyku (ak je odlišný od slovenského jazyka) v 

rôznorodých situáciách a príležitostiach; • komunikovať v aspoň jednom cudzom jazyku na 

požadovanej úrovni; • používať a hodnotiť texty rôznej povahy za účelom ich využitia pri ďalšom 

učení sa a vo vyhodnocovaní informácií v rôznych životných situáciách; • rozvíjať a používať 

matematické a logické myslenie, princípy a postupy na riešenie rôznych problémov v každodennom 

živote a v ďalšom štúdiu a na argumentáciu svojich myšlienok, • zodpovedne a bezpečne využívať 

digitálne technológie a médiá na vzdelávanie, komunikáciu a vnímať ich prínos k inováciám, 

uvedomovať si príležitosti aj riziká, ktoré predstavujú; • vysvetliť prírodné javy, spoločenské a 

historické udalosti pomocou základných vedomostí, metód vedeckého bádania a odvodiť závery 

podložené dôkazmi; • používať technické nástroje a prístroje na realizáciu návrhov a inovácií, 

overenie hypotéz a na prijatie rozhodnutia alebo záveru s využitím technológií; 

Odporúčame sa ďalej zaoberať uvedenou témou. 

Členky klubu si pripravili konkrétny publicistický text – napr. časopis PILOT - 3/2021, AERO Hobby 

4/2021– článok vzletové dráhy; Nestor československého balónového lietania. (tvorba otázok 

k článkom. Publicistický štýl v prepojení na kritické myslenie.  Hľadanie rozdielov - odborný text, 

publicistický štýl (žiaci sa s týmito pojmami konkrétne stretávajú aj pri písomnej forme IČ MS  - 

slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk).  
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15. Dátum 27. 04. 2022 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


