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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 

 

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

 

• Úvodné privítanie  

• Oboznámenie sa s programom stretnutia  

• Hlavná téma: Tvorba testov a úloh na rozvoj ČG-Hravé úlohy 

• Diskusia  

• 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. Po úvodnom privítaní vedúca klubu informovala členov s programom stretnutia.  

3. Čitateľská gramotnosť je komplexný rozvoj čitateľských zručností potrebných na efektívnu prácu 

s textom. Cieľom rozvíjania čitateľskej gramotnosti je taký čitateľ, ktorý disponuje čitateľskými 

kompetenciami, ktoré mu umožňujú pracovať s rozličnými druhmi textov používaných na rôzne 

účely. Čítanie teda zahŕňa nielen zvládnutie techniky čítania, ale aj intelektuálne spracovanie 

informácií a  ich praktické uplatnenie a  využitie v  každodennom živote. V našich školách stále 

pretrváva spájanie pojmov čítanie, čitateľská gramotnosť s vyučovacím predmetom slovenský jazyk 
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a literatúra, resp. s iným vyučovacím jazykom. Čitateľskú gramotnosť je však možné rozvíjať v 

rámci všetkých predmetov. Pre žiakov sme pripravili rôzne kratšie príbehy, rozprávky, básničky, 

vyčítanky aj žartovné či náučné texty. Vyberali sme také texty , aby sme uplatnili medzipredmetové 

vzťahy. Pod textami sa nachádzajú otázky a nápadité úlohy na čítanie s porozumením, vytvorené na 

princípe doplňovačiek, štvorsmeroviek, rébusov či tajničiek. Pri úlohách si žiak zvolí správnu 

odpoveď z niekoľkých možností, alebo odpovedá priamo, prípadne rozhoduje o pravdivosti či 

nepravdivosti tvrdenia. Navrhli sme také hravé úlohy, ktoré rozvíjajú nielen pozornosť, logické 

myslenie alebo riešia problém, no tiež kreativitu a výtvarné schopnosti žiakov.  

 

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. Pripravili sme si návrhy a odporúčania na ďalšie 

stretnutie v súvislosti s témou: Metódy spracovania informácií 
 

13. 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 s témou -  Na ďalšie stretnutie je navrhnutá téma – 

Metódy spracovania informácií. 
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16. Podpis  
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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Prioritná os:  Vzdelávanie  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Základná škola s materskou školou Tuhrina 

Dátum konania stretnutia: 15.02.2021 

Trvanie stretnutia:   od 12:40 hod.  do 15:40 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 

    

    

 


