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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: Metódy spracovania textu 

• 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. V súčasnosti sa vo vyučovacom procese čoraz viac využívajú inovatívne aktivizujúce metódy. 

Aktívne vyučovanie je založené na uvedomelej činnosti žiakov. Každý žiak má však svoj špecifický 

spôsob prijímania a spracovania informácií, ktorý sa označuje ako učebný štýl. Zvoliť vhodné 

učebné aktivity v závislosti od učebných štýlov je pre aktívne vyučovanie veľmi dôležité, pretože 

môžu učenie žiaka buď posúvať dopredu, alebo brzdiť jeho vzdelávanie. Cieľom aktivizačných 

metód predovšetkým je zmena spôsobu vyučovania a preto sa do výučby zaraďujú také spôsoby, 

ktoré žiakom neposkytujú hotové poznatky, ale vychádzajú z ich aktívnej práce v skupinách a zo 
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vzájomného prepojenia rôznych predmetov. Aktivizačné metódy delia na: problémové vyučovanie, 

hry, diskusné metódy, situačné metódy, inscenačné metódy a špeciálne metódy. Aktivizačné 

metódy:  

1.INSERT - ide o prepracovaný variant práce s textom. Pomocou metódy INSERT sa 

zaznamenávajú hlavné myšlienky a jedná sa o značkovanie textu, v ktorom si žiaci označujú 

informácie podľa presne zadaných znakov: − √ - známe myšlienky − + - nové informácie získané z 

textu − - - myšlienky, s ktorými nesúhlasí − ? – údaje, ktorým nerozumie, prípadne sa chce 

dozvedieť viac.  

2. Cinquain – päťlístok- metóda cinquain (päťlístok) učí žiakov zručnosti zhrnúť informácie, 

zachytiť myšlienky, pocity a presvedčenia do niekoľkých slov. Výslednou formou je „báseň“, ktorá 

opisuje alebo reflektuje tému. Žiaci pri nej dodržiavajú určitú štruktúru písania: − 1. riadok: jedno 

podstatné meno − 2. riadok: dve prídavné mená (alebo sa pýtame aký? aká?) − 3. riadok: tri slovesá 

(v našom prípade použitie otázky čo robí?) − 4. riadok: štyri slová, ktoré majú vzťah k prvému 

riadku − 5. riadok: synonymum podstatného mena.  

3.Brainstorming (búrka mozgov)- brainstorming je jednoduchá skupinová vyučovacia metóda 

nenáročná na čas, prípravu, realizáciu i pomôcky a stredne náročná na vedenie žiakov, spracovanie 

a využitie výsledkov práce. Jej princíp spočíva v tom, že žiaci vyjadrujú svoje názory na zadanú 

tému. Pomáha rozvíjať slovnú zásobu, kompetencie k riešeniu problémov, osobnostné a sociálne 

kompetencie. Je vhodná na ktorúkoľvek časť vyučovacej hodiny.  

4.Mentálne mapovanie (pavučina, myšlienkové mapy)- táto metóda je použiteľná na skupinovú 

kooperáciu a zameriava sa na grafické znázornenie myšlienok a pojmov vo vzájomných 

súvislostiach. Je jedinou metódou, ktorá sa dá použiť v ktoromkoľvek predmete na všetkých 

stupňoch vzdelávania, dokonca aj v materskej škole. Rozvíja kompetencie k učeniu, komunikačné 

kompetencie, personálne a sociálne kompetencie a kompetencie k riešeniu problémov. Táto metóda 

sa dá použiť na začiatku hodiny ako motivácia, na hodnotenie vedomostí žiakov či na zhrnutie 

informácií o učive.  

5. Aktívne tvorivé písanie- je to metóda, v ktorej ide o netradičnú písomnú produkciu textu, ktorý 

je konštruktívne nový, nekonvenčný, ale originálny. Stimuluje sa rôznymi technikami a metódami 

podporujúcimi tvorivé a samostatné myslenie. Tvorivé písanie pomáha prispieť k zvýšeniu 

kompetencie komunikovať v materinskom jazyku a prispieva aj k rozvíjaniu a k formovaniu 

literárnej kompetencie.  

 

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: Medzipredmetové vzťahy. 
 

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. Na ďalšie stretnutie je navrhnutá téma – 

Medzipredmetové vzťahy. 
  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Adriana Mikitová 

15. Dátum 23.03.2021 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Renáta Drabová 

18. Dátum 23.03.2021 

19. Podpis  

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu              

 

 

Prioritná 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: 23.03.2021 

Trvanie stretnutia:   od 07:00 hod.  do 10:00 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 

    

    

 


