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11. Manažérske zhrnutie:  

krátka anotácia: Sumarizácie práce klubu čitateľskej gramotnosti. 

 

 

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

 Úvod:  

Otvorenie dvadsiateho stretnutia a privítanie členov pedagogického klubu 

 

 Sumarizácia práce klubu. 

V priebehu druhého polroka sa členovia klubu gramotnosti spoločne stretli v období 

máj – jún 2021 šesťkrát. Na stretnutiach sa riešili nasledovné témy: 

 

 

 Tvorivé čítanie 

Tvorivé písanie ako jedna z možných metód prispieva k zefektívneniu vyučovacieho procesu 

vo vzdelávaní slovenského jazyka a literatúry. Snažili sme sa zvýrazniť potrebu začleňovania 

tvorivého písania do výučby slovenského jazyka. 

 Výmena skúseností v oblasti systému a štruktúry jazyka 

 

 Vyhodnotenie celoročnej práce 

Odporúčame aj naďalej pracovať s odbornou literatúrou, ktorej štúdiom zlepšíme sociálnu 

klímu pre rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov. 

 

 Tvorba myšlienkových máp 

Tvorba myšlienkových máp, môže byť jednoduchým riešením práve pre deti, ktorým sa ťažko 

pracuje s písaným textom a majú problémy so zapamätávaním. Ak si dieťa nie je schopné 



utvrdiť v hlave kľúčové pojmy a vzťahy medzi nimi, nemôže na ne ani nabaľovať žiadne 

ďalšie informácie 

 

 Rozprávka a jej interpretácia 

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. 

 

 

 

 

 Vyhodnotenie práce na projekte z pohľadu zapojených učiteľov. 

Po analýze a vyhodnotení činnosti pedagogického klubu čitateľskej gramotnosti sme 

dospeli k záveru, že sa nám podarilo napĺňať vytýčené ciele, dodržať plán práce klubu 

aj napriek mimoriadnej situácii v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a 

prebiehajúcim dištančným vzdelávaním.  

 

Odporúčame: 

 pokračovať v tvorbe databázy textov zameraných na rozvoj čitateľskej 

gramotnosti, ktorú budeme využívať na vyučovacích hodinách slovenského 

jazyka a literatúry 

 vyberať texty a úlohy, ktoré by viedli k rozvoju čitateľskej  

 pri práci s textom dôsledne vyberať ich obsah a zameranie, aby sa rozvíjala nielen 

kultúra slova, ale aj vyjadrovacie schopnosti žiaka, ktoré využije i v bežnom 

živote mimo školy 

 používať elektronické médiá pri príprave na vyučovací proces a v rámci 

vyučovacieho procesu a neustále rozvíjať digitálne zručnosti, nakoľko učitelia i 

žiaci používajú počítač na získavanie, posudzovanie, ukladanie, tvorbu, 

prezentáciu a výmenu informácií a na sprostredkovanie a účasť v sieťach a na 

portáloch prostredníctvom internetu  

 

13. Závery a odporúčania:   

       Na záver sa koordinátorka poďakovala členom za účasť. 
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Príloha:  

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu  
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Miesto konania seminára/aktivity: Základná  ško la,  Bytča,  Ul ica El iáša  Lániho 261/7  

Dátum konania seminára/aktivity: 21.06.2021 

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

Meno koordinátora pedagogického klubu: Mgr.  Alena SLÁDKOVÁ   
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