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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba výstupu klubu a zhrnutie nadobudnutých vedomostí 

a skúseností. Spoločne sme na predmetnú tému diskutovali, zdieľali naše odborné názory a na záver 

stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie. 

 

Kľúčové slová: čitateľská gramotnosť, výstup pedagogického klubu, zdieľanie OPS. 

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

Hlavné body: 

1. Reflexia, 

2. Diskusia. 

3. Tvorba OPS. 

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. Brainstorming 

2. Tvorba diskusného príspevku, 

3. Tvorba OPS – návrhy na OPS. 

4. Záver. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Na úvod stretnutia sme diskutovali o skúsenostiach, ktoré sme získali na stretnutiach klubu a uviedli 

sme si dve čitateľské stratégie, ktoré v praxi využívame najviac: 

SQ3R (Survey/preskúmaj – Question/vytvor otázku – Read/čítaj – Recite/voľne prerozprávaj – 

Review/zosumarizuj) – je to základná čitateľská stratégia, vhodná na sprístupňovanie a 

upevňovanie učiva. Úlohou žiaka je:  

 prezrieť si celý text, obrázky, grafy, anotáciu, zhrnutie – všetko, čo je súčas-  

ťou textu určeného na štúdium,  

 napísať jednou vetou predpoklad, o čom text bude,  

 prezrieť nadpisy a podnadpisy a prečítať prvú vetu každého odseku,  

 zmeniť podnadpisy na otázky,  

 prečítať pozorne text každého odseku a odpovedať na otázku vytvorenú  

z podnadpisu,  

 pripraviť otázky do diskusie, alebo na objasnenie prečítaného,  

 vypísať kľúčové slová z textu,  

 graficky spracovať text,  

 napísať krátke zhrnutie (sumár).  

 

RAP (Read/čítaj – Ask/vytvor otázku – Paraphrase/odpovedz na otázku vlastnými slovami) – 

stratégia je zacielená na schopnosť učiaceho sa porozumieť hlavným myšlienkam a podporujúcim 

detailom prostredníctvom parafrázovania textu. Úlohou učiaceho sa je:  

- čítať vždy len jeden odsek, 

- vytvoriť otázku k hlavnej myšlienke v odseku,  

- odpovedať na otázku vlastnými slovami.  

 

Odpovede si môžeme pripraviť na papier alebo nahrať na audiozáznam. Napísané je možné 

spracovať do pojmovej mapy alebo iným grafickým spôsobom a využiť pri opakovaní učiva a 

príprave na testy alebo skúšanie. 

Stratégia RAP sa nám osvedčila ako efektívne aktívne učenie sa na stredných školách.  

Ďalej sme diskutovali o základných procesoch rozvoja. kľúčovej kompetencie kritické myslenie, 

ako súčasť čitateľskej gramotnosti. Kritické myslenie je nástroj, ktorý umožňuje žiakom do hĺbky 

porozumieť učivu, slúži k hľadaniu a nachádzaniu súvislosti a vyvodzovaniu vlastných názorov. 



Prostredníctvom jednotlivých aktivít sme so žiakmi: 

 Vyhľadávali, analyzovali a spracovali informácie. 

 Vyhodnocovali sme objektívnosť rôznych zdrojov informácií. 

 Riešili problémové úlohy. 

 Učili sme sa rozlišovať hypotézy od vedeckých tvrdení. 

 Skúmali sme príčiny javov, ich dôsledok a vzťah medzi nimi. 

 Formulovali sme hypotézy na základe známych informácií. 

 Vytvárali sme riešiteľské tímy, učili sa tímovej práci. 

 Diskutovali a správne argumentovali. 

 

Uplatnením najnovších vzdelávacích teórií – konštruktivizmus, konektivizmus – vo výučbe, 

rozvíjame kritické myslenie žiaka. Teória konštruktivistického poznávania a učenia sa vychádza 

z predpokladu, že žiak v aktívnej interakcií s prostredím postupne konštruuje svoj poznatok. Stáva 

sa bádateľom, skúma vzájomné vzťahy medzi javmi, stanovuje a overuje hypotézy. Vyučovacia 

hodina tak prebieha v troch fázach -  trojfázový model učenia: 

 Evokácia ( môžeme použiť metódu brainstorming). 

 Uvedomenie si významu ( vytváranie vzťahov medzi známymi a novými poznatkami). 

 Reflexia ( schopnosť uplatniť získané poznatky v praktických úlohách). 

 

Odporúčame vyššie uvedené OPS k implementácii do pedagogického procesu. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


