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11. Manažérske zhrnutie:  

kľúčové slová: školská rozprávka a jej interpretácia 

krátka anotácia: Na hodinách literárnej výchovy práve rozprávka ponúka priestor pre 

ukážkové interpretačné pohľady práve svojím obrazným symbolickým jazykom, ktorý ukrýva 

široké spektrum hlbokých myšlienok.  

 

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

 Úvod:  

Otvorenie devätnásteho stretnutia a privítanie členov pedagogického klubu 

 

 Odovzdávanie skúseností v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti 

Rozprávka preto dáva priestor úvahám o živote, hodnotách a dôležitých maličkostiach, ktoré 

formujú a budujú medziľudské vzťahy a samotný hodnotový systém v každom z nás. Jej 

potenciál môžeme najlepšie využiť v školskej praxi na hodinách literárnej výchovy. 

CIELE: 

1. Určiť celkový zmysel konkrétneho literárneho textu. 

2. Rozvinúť u žiakov počúvanie a pozornosť. 

3. Vytvoriť kontakt a voviesť žiaka do sveta autora (empatia). 

4. Porovnať vlastné skúsenosti s textom/autorom. 

5. Učiť sa predniesť text so správnou výslovnosťou a výrazom. 

6. Produkovať vlastné podobné texty na základe vypracovaného projektu. 

7. Naučiť sa pracovať v skupine spoluprácou na spoločnom projekte. 

 

 Schválenie spoločného výstupu.  

 Členmi pedag. klubu bol schválený spoločný výstup. 



13. Závery a odporúčania:   

       Na záver sa koordinátorka poďakovala členom za účasť.  

Výsledky budú pozitívne a práca na hodine literárnej výchovy bude účinná, ak sa dosiahlo: 

 zlepšenie interpretačných schopností žiakov; 

 záujem a chuť pre čítanie textov našej literatúry; 

 pochopenie významu textu; 

 rozvoj schopnosti počúvať; 

 objavenie individuálnych schopností a kvalít žiakov; 

 schopnosť pracovať v skupine podľa úloh; 
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Miesto konania seminára/aktivity: Základná  ško la,  Bytča,  Ul ica El iáša  Lániho 261/7  

Dátum konania seminára/aktivity: 14.06.2021 

Trvanie aktivity/seminára: od 15:00 hod do 18 :00 hod  

Meno koordinátora pedagogického klubu: Mgr.  Alena SLÁDKOVÁ   
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