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11. Manažérske zhrnutie: 

 

• Oboznámenie sa s programom stretnutia pedagogického klubu 

• Formulácia jednotlivých cieľov a úloh 

• Zdieľanie doterajších skúseností 

• Závery a odporúčania 

 

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

 

2. Úvodné privítanie  

3. Oboznámenie sa s programom stretnutia  

4. Hlavná téma: Návrhy na zlepšenie ČG - Príprava PL k zlepšeniu ČG 

5. Diskusia 

6. Vytvorenie záverov a návrhy odporúčaní na ďalšie stretnutie  

 

 

1. Zasadnutie pedagogického klubu - Čitateľský svet otvorila, prítomných privítala a viedla Mgr.   

Renáta Drabová - koordinátorka klubu. 

2.  Zúčastnení boli informovaní o programovom obsahu stretnutia. 

3. Hlavnou témou stretnutia boli návrhy na zlepšenie ČG pomocou inovačných metód.  
Problémom mnohých žiakov, s ktorým sa stretávame na vyučovaní je, že nevedia samostatne 

spracovať text. Často nechápu zadania jednoduchých úloh v pracovných zošitoch, pretože 

nevedia vyvodiť čo je východiskom zadania pre splnenie úlohy a vydedukovať podstatu zadania. 

Text v čítanke prečítajú monotónne a po prečítaní majú problém s určením hlavnej myšlienky, v 

charakteristike postáv, ohodnotení ich konania a správania. Na hodinách literatúry sa u žiakov 

prejavuje nesprávna technika čítania: tempo, rytmus, dynamika, dramatizácia priamej reči. Žiaci 
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majú taktiež pomerne slabú slovnú zásobu, nechápu význam slov, nedokážu vytvárať synonymá, 

skladať zmysluplné slová do viet a vety do celku. Našim cieľom je pomocou inovatívnych 

vyučovacích metód zlepšiť úroveň čítania a porozumenia textu a rozvíjať čitateľské schopnosti u 

žiakov primárneho vzdelávania. Cieľ sa budeme snažiť naplniť aplikovaním inovatívnych metód 

na extra hodinách  na I. stupni ZŠ(aj prostredníctvom PL). Inovatívne metódy sme zvolili preto, 

lebo žiakom pomáhajú rozvíjať a zlepšovať nielen čitateľské schopnosti a zručnosti, ale aj 

kľúčové kompetencie osobnostné, sociálne, komunikačné, k učeniu sa či k riešeniu problémov. 
 

4. V diskusii sa pedagogickí pracovníci venovali výmene skúseností, praktickým cvičeniam a 

úlohám zameraným na rozvoj čitateľskej gramotnosti, analyzovali konkrétne príklady z 

vyučovacích hodín a aktuálne výsledky v edukačnom procese. V diskusii a záverečnej fáze 

stretnutia tvorili pedagógovia návrhy a odporúčania na ďalšie stretnutie v súvislosti s témou – 

Diagnostika čítania žiakov - Porovnávanie úrovne ČG.  

 
 

12. Závery a odporúčania:  

      Stretnutie členov pedagogického klubu Čitateľský svet viedlo k zaujímavým a prakticky 

využiteľným poznatkom. Pre ďalšie stretnutie prítomní odporúčali ďalšie zdieľania z absolvovaných 

školení, seminárov a realizovaných vyučovacích hodín. Na ďalšie stretnutie je navrhnutá téma: 

Diagnostika čítania žiakov - Porovnávanie úrovne ČG.  
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu              

 

 

Prior i tná os:  Vzdelávanie  

Špecifický cieľ:  1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku 

kvali tnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a 

kompetencie detí  a žiakov  

Prij ímateľ:  ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU TUHRINA 

Názov projektu:  Tvorivé čítanie a prírodné vedy ako nástroj rozvoja kompetencií 

žiakov ZŠ Tuhrina 

Kód ITMS projektu:  312011S174 

Názov pedagogického klubu:  Pedagogický klub - Čitateľský svet  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Základná škola s materskou školou Tuhrina 

Dátum konania stretnutia: 06.12.2021 

Trvanie stretnutia:   od 14:00 hod  do 17:00 hod.  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Renáta Drabová  ZŠ s MŠ Tuhrina 

2. Mgr. Adriana Mikitová  ZŠ s MŠ Tuhrina 

3. Mgr. Zlata Chovancová  ZŠ s MŠ Tuhrina 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

 


