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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Anotácia: Využitie rôznych vyučovacích metód pri rozvoji čitateľskej gramotnosti.  Príprava 

rôznych textov, článkov, obrázkov, ktoré sú vhodné pre rozvoj čitateľskej gramotnosti. 
 

Kľúčové slová: čítanie s porozumením, čitateľská gramotnosť, rozvoj čitateľskej 

gramotnosti, schopnosť porozumieť textu, dokázať spracovať informácie, vedieť formulovať 

závery, hypotézy, plynulosť čítania, odpovede na otázky k textu, tvorba otázok k textu 

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

 

Téma stretnutia : Vytvorenie databázy textov, článkov, obrázkov, ktoré sú vhodné pre rozvoj 

čitateľskej gramotnosti. 

 

Program stretnutia :  

1. Privítanie členov a oboznámenie sa s programom  

2. Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

3. Tvorba textov, článkov, obrázkov – ciele, spôsoby, metódy 

4. Prezentácia rôznych textov, článkov, obrázkov pre rozvoj čitateľskej gramotnosti 

5. Diskusia 

6. Záver 

 
Zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

V úvodnej časti stretnutia všetci prítomní boli oboznámení so základnými cieľmi čitateľskej 

gramotnosti. Jedným z nich je aktualizácia kompetencií potrebných na rozvoj schopností 

žiakov porozumieť rozličným typom textov, vyberať z textu požadované a kľúčové 

informácie, hodnotiť z textu získané informácie a na základe toho ich dokázať využiť pri 

učení sa.  Nácvikom čítania s porozumením žiaci nadobudnú zručnosti potrebné pre prácu 

s textom a naučia sa porozumieť štruktúre spôsobilosti v rámci čitateľskej gramotnosti.  

V ďalšej časti prítomní boli oboznámení o základných vyučovacích metódach a postupoch, 

ktoré sa osvedčili pri rozvoji čitateľskej gramotnosti. Na splnenie cieľov rozvoja čitateľskej 

gramotnosti je potrebné používať moderné aktivizujúce metódy a formy práce, napr. slovné 

– monologické, dialogické, praktické – nácvik zručností, dramatizácia. Okrem toho sa 

oboznámili s niektorými zdrojmi (knižnými či elektronickými), ktoré môžu využívať pri 

tvorbe materiálov. 

Ďalším bodom programu bola prezentácia vytvoreného materiálu pre rozvoj čitateľskej 

gramotnosti, a to na hodinách slovenského jazyka a literatúry.  

Témy vyučovacích hodín: 

➢ Ako funguje skloňovanie? 

➢ Prídavné mená pod mikroskopom 

➢ Keď sa k slovu dostane každý 

➢ Náučný štýl na spoločnom blogu 

➢ Literárny našepkávač Daniela Heviera 

➢ Literatúra ako sieť 

➢ Asociatívny princíp v modernej lyrike 

➢ Moja Sapfó 

➢ Beatnici 

➢ Rozhlasová hra ako inšpiračný zdroj 

V závere všetci prítomní diskutovali o rôznych podobách textov, článkov či obrázkov, ktoré 

sú najvhodnejšie pre žiaka v jednotlivých predmetoch, nielen v SJL, ale aj v ANJ, NEJ, RUJ, 

OBN, DEJ. 



13. Závery a odporúčania: 

 

Pri výbere a tvorbe materiálov potrebných pre rozvoj čitateľskej gramotnosti je potrebné 

prihliadať na to, aby sa jeho využitím zintenzívnil pôžitok z umeleckého textu, podporil 

porozumenie rôznych typov textov, zviditeľnil zmýšľanie celej triedy v jednom okamihu, 

vyvolal okamžitú spätnú väzbu, otvoril žiakom prístup k rozličným poznatkovým zdrojom, 

modifikoval vyučovací štýl z vyučovania, prihliadal aj na skúsenosti žiakov a ich poznatky 

z iných predmetov alebo na ich záujmy, ktorým sa venujú mimo školy. 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) PhDr. Aneta Mačeková 

15. Dátum 11.05.2021 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) PhDr. Vlasta Volčková 

18. Dátum 11.05.2021 

19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 


