
 

 

Písomný výstup pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce 

3. Prijímateľ Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov 

4. Názov projektu Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a 

prípravy v Hotelovej akadémii Prešov na základe 

potrieb trhu práce 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011ABR5 

6. Názov pedagogického klubu  Čitateľská gramotnosť 

7. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 

Mgr. Beáta Ignatová 

8. Školský polrok  1.polrok 2021/2022 (09/2021 – 01/2022) 

9. Odkaz na webové sídlo zverejnenia 

písomného výstupu 

http://www.hapresov.edu.sk/stranka/zvysovanie-

kvality-odborneho-vzdelavania-a-pripravy/ 

 

 

10. 

Úvod: 

Členovia klubu sa na jednotlivých stretnutiach v 1. polroku venovali týmto témam: 

➢  Sebahodnotenie žiakov, spätná väzba 

➢  Analýza a poznanie vlastného učebného štýlu 

➢         Úvod do skupinového vyučovania 

➢  Tvorba úloh na skupinové  vyučovanie 

➢  Tvorba aktivít vhodných na rozvoj kritického myslenia žiakov 

➢  Diskusia o metódach brainstormingu vo vyučovaní 

➢  Diskusia k aktivitám na skupinové vyučovanie 

➢  Výmena skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov 

➢  Využitie didaktickej techniky vo výučbe jazyka 
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Stručná anotácia 

Tím Klubu čitateľskej gramotnosti tvoria títo učitelia našej školy: Mgr. Beáta Ignatová – zástupkyňa 

riaditeľa školy, vyučujúca predmetu slovenský jazyk a literatúra a koordinátorka klubu. Mgr. Andrea 

Pipková a Mgr. Zuzana Bavoľárová – vyučujúce predmetu slovenský jazyk a literatúra. Mgr. Ingrid 

Hutňanová – vyučujúca predmetu ruský jazyk. Mgr. Zuzana Badžanová – vyučujúca predmetu 

nemecký jazyk. Mgr. Zuzana Tomková a Mgr. Ondrej Radačovský – vyučujúci predmetu anglický 

jazyk.  Všetci členovia vo svojej práci využívajú inovatívne aktivizujúce metódy a techniky zamerané 

na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, rozvoj komunikačných kompetencií, a to čítania s 

porozumením, písania a hovorenia s dôrazom na predmety, ktoré na škole vyučujú. 

 

Kľúčové slová 

Čitateľská gramotnosť, učebný štýl, spätná väzba, skupinové vyučovanie, brainstorming, tvorivosť, 

komunikačné kompetencie, didaktická technika, elektronické výučbové materiály 

 

Zámer a priblíženie témy písomného výstupu 

Zámerom stretnutí bolo rozvíjať kompetencie učiteľa prostredníctvom výmeny skúseností medzi 

členmi klubu, predovšetkým v súvislosti s využívaním inovatívnych metód vo vyučovaní, ako aj 

tvorba výučbového materiálu a získavanie nových zručností pri práci s IKT a rozvíjanie 

medzipredmetových vzťahov. 

 

 

  

 

 

 

 

Jadro: 

Popis témy/problém 

Cieľom práce členov klubu bolo na základe samoštúdia svojim kolegom predstavovať najnovšie 

trendy v jazykovede, literárnej vede a teórii vyučovania materinského i cudzích jazykov i formy 

a metódy práce s IKT. Tieto najnovšie poznatky sa potom snažili pretaviť do prípravy na vyučovacie 

hodiny s cieľom zvýšiť komunikačnú kompetenciu žiakov v slovenskom i cudzom jazyku. 
Na jednotlivých stretnutiach členovia klubu vytvorili tieto pracovné listy: 

 

September: 

Pracovný list 1 -  Techniky sebahodnotenia žiakov – pracovný list s technikami nácviku 

sebahodnotenia (sebahodnotiaci hárok, reflexívne písanie, plusy a mínusy, vyber tri problémové 

javy,...) B. Ignatová  

 

Pracovný list 2 -  Učebné štýly – pracovný list s aktivitou Konverzia, zameraná na porozumenie 

rôznych učebných štýlov a rôznych typov inteligencií. B. Ignatová 

 

Október: 

Pracovný list 3 – L. Mňačko: Ako chutí moc – pracovný list zameraný na prácu v skupinách. 

Využitie kritéria diferencovanej kooperácie (spolupráce) ‒  čo znamená zoskupenie žiakov rozličných 

sklonov, schopností, zručností okolo istého problému. Tým, že žiaci sa vyznačujú rôznou úrovňou 

schopností, dochádza pri riešení problémov a úloh k vzájomnej spolupráci. Z. Badžanová 

 

Pracovný list 4 – Дед Мороз и Санта Клаус. Найдите 10 различий между ними (Dedo Mráz 

a Santa Claus – nájdite 10 rozdielov) – pracovný list z ruského jazyka zameraný na skupinovú 



prácu. I. Hutňanová 

Pracovný list 5 – pracovný list zameraný na skupinové vyučovanie v nemeckom jazyku – úlohy pre 

štyri skupiny - Téma Lebenslauf (životopis) pre úroveň A2. Z. Badžanová 

Pracovný list 6 – skupinové vyučovanie na hodinách anglického jazyka -  Téma Jobs and 

Employment. Z. Tomková 

Pracovný list 7 – skupinové vyučovanie na hodinách ruského jazyka Культура и искусство 

(Kultúra a umenie). I. Hutňanová 

 

November: 

Pracovný list 8 - Nájdi, identifikuj a argumentuj – slovenská a svetová epika a dráma – 

pracovný list zameraný na rozvoj kritického myslenia žiakov prostredníctvom komplexnej analýzy 

vybraných literárnych diel, poukázanie na patologické javy, zadanie problémovej úlohy a následná 

argumentácia žiakov na daný problém. B. Ignatová 

 

Pracovný list 9 – Kritické myslenie a umenie – Cieľom listu je predstaviť výtvarné možnosti práce 

s kritickým myslením, prehĺbiť schopnosť odhaľovať významy v  umení avantgardy a vnímať kritické 

myslenie ako súčasť umeleckej tvorby. Z. Badžanová 

 

Pracovný list 10 - Výrazové prostriedky umeleckej literatúry – pracovný list zameraný na 

uvažovanie a rozlišovanie umeleckých jazykových prostriedkov pomocou aktivity s názvom Pexeso , 

ktorá je založená na princípe detskej hry, pri ktorej sa hľadajú páry. Jeden druh kartičiek (modré) 

obsahuje istý druh informácie, napr. termíny, osobnosti. Druhý druh kartičiek (červené) skrývajú 

definície, diela, konkrétne texty. A. Pipková 

 

Pracovný list 11 - Гостиничная академия – cieľom je rozvíjať kritické myslenie žiakov, na 

základe diskusie utvoriť komplexné  hodnotenie školy v kooperatívnej činnosti , podporiť – vyvrátiť 

tvrdenia skupín (utvorené v rámci kooperatívnej činnosti) vhodnými logickými argumentmi. I. 

Hutňanová 

 

Pracovný list 12 - The Trolley Problem -  pracovný list zameraný na rozvoj kritického myslenia 

žiakov na hodinu ANK v piatom ročníku z maturitnej témy Ľudia a spoločnosť. O. Radačovský 

Pracovný list 13 - Kollárova všeslovanská vzájomnosť -  žiaci na základe vybranej aktivity 

prezentujú a argumentujú a  uvažujú o spolupráci štátov, o tvorbe štátnych symbolov i demokracii 

a slobode prejavu jednotlivých krajín. Pracovný list zameraný na rozvoj kritického myslenia žiakov. 

Z. Bavoľárová 

Pracovné listy 14, 15, 16  - Mind map I, Mind map II, Critical thinking – využitie metódy 

brainstorming na hodine anglického jazyka. Z. Tomková 

Pracovný list 17 - Праздники и обычаи (Sviatky a obyčaje) – brainstorming na hodine ruského 

jazyka. I. Hutňanová 

Pracovný list 18, 19  – Rozprávací slohový postup, Klasicizmus vo svetovej literatúre  – využitie 

aktivity pyramída a kocka v predmete slovenský jazyk a literatúra. A. Pipková 

Pracovný list 20 – Syntaktická rovina – pracovný list zameraný na aktivitu Reťazovka s využitím 

metódy brainstorming. B. Ignatová 

 



December: 

Pracovný list 21 – HAPO MEMRISE TUTORIAL je list k využitiam didaktickej techniky, je to 

návod pre študentov, ako sa registrovať do aplikácie na učenie slovíčok a učiť sa kurzy, ktoré pre nich 

vyrába vyučujúci. O. Radačovský 

Pracovný list 22 - skupinová forma práce zameraná na rozlišovanie jazykových štýlov -  tvorivá 

úloha: Napíš o mne! B. Ignatová 

Pracovný list 23, 24  - pracovné listy určené pre skupinovú prácu s témami: Fyzikálny pojem 

rytmu, anafora, Hugolín Gavlovič: Valaská škola mravúv stodola/ barok. A. Pipková 

Január: 

Pracovný list 25 – Špecifické črty stredovekej literatúry – pracovný list na rozvíjanie 

medzipredmetových vzťahov v predmetoch SJL – Dejepis. Z. Badžanová 

Pracovný list 26 - 24 The UK – rozvíjanie vzťahov v predmetoch AJ a Geografia. O. Radačovský 

Pracovný list 27 - US cities and places- pracovný list, ktorý sa zameriava na rozvíjanie vzťahov v 

predmetoch AJ a Geografia. Z. Tomková  

Členovia klubu na stretnutiach vytvorili taktiež prezentácie, ktoré budú slúžiť v procese výučby 

nielen im samotným, ale aj kolegom, ktorí o tieto materiály prejavia svoj záujem.  

Prezentácia 1 – Syntax – určená na hodiny slovenského jazyka a literatúry a zameraná na skupinové 

vyučovanie. A. Pipková 

Prezentácia 2 – Rozprávací slohový postup – umelecké rozprávanie – určená pre IV. ročník – 

zameraná na brainstorming a tvorivé myslenie. A. Pipková 

Prezentácia 3 – Праздники и обычаи (Sviatky a obyčaje) – prezentácia k pracovnému listu 

a uplatňovanie metódy brainstorming na hodinách ruského jazyka. I. Hutňanová  

Prezentácia 4, 5, 6 -  Lyrická poézia, čistá lyrika – rozvíjanie brainstormingu na hodinách 

literatúry, Zvuková a grafická stránka slovenčiny – prezentácia určená pre žiakov III. ročníka na 

hodiny SJL a prezentácia Zásady výslovnosti a písania  slov cudzieho pôvodu – určená pre III. 

ročník, slúži na rozvíjanie uvedomenia si etymologického princípu v pravopise. B. Ignatová 

Prezentácia 7, 8 – rozvíjanie medzipredmetových vzťahov v predmetoch SJL a Dejepis – Gotika, 

Humanizmus a renesancia v Európe a na Slovensku. Z. Bavoľárová 

 

Členovia klubu pri svojej práci využívali publikácie autorov T. Gažovičová: Metodická príručka – 

Kritické myslenie, E. Schima, J. Urbánková: Nové formy skupinového vyučovania a ďalšie 

zdroje, v ktorých čerpali inšpiráciu pri vypracovaní pracovných listov, taktiež sa venovali rôznym 

námetom k práci, ktoré ponúka youtube kanál. 

Na pravidelných stretnutiach klubu sme si zároveň vymieňali svoje skúsenosti s využívaním rôznych 

metód a foriem vyučovania, ktoré napomáhajú rozvoju kritického myslenia žiakov. Osobitnú 

pozornosť sme venovali metóde E. U. R., metóde brainstormingu, kocke, či myšlienkovej mape.   

Snažili sme sa  hľadať ďalšie možnosti práce s textom, chceli sme sa navzájom inšpirovať 

a obohacovať svoje poznatky práce s IKT. Je samozrejmé, že učitelia vďaka IKT majú možnosť 



vytvárať rôzne výučbové materiály a to nielen v textovej podobe, ale majú možnosť využívať aj zvuk, 

obraz, fotky, video a pod. Vďaka počítačovým programom dokážeme vytvoriť rôzne prezentácie, 

testy, doplňovačky a iné aktivity, ktoré majú profesionálny vzhľad a hlavne si ich dokážeme 

prispôsobiť na „mieru“. Prácu s IKT sme jednozačne zdokonalili počas dištančného vyučovania, čo 

hodnotíme ako veľký prínos. 

Tým, že v klube pracujú učitelia rôznych jazykov, hľadáme paralely v učebných osnovách s 

cieľom rozvíjať medzipredmetové vzťahy. Zhodli sme sa, že ich uplatňovanie pomáha zvyšovať 

efektivitu a kvalitu vyučovania, motivuje a aktivizuje žiakov. Získané vedomosti sa stávajú 

komplexnými, zlievajú sa do jedného uceleného obrazu. Žiaci sa učia myslieť v súvislostiach. 

Naše skúsenosti ukazujú, že len veľmi málo žiakov dokáže poznatky z jedného predmetu plynule 

aplikovať v inom predmete pri podobnej téme. Je teda na učiteľovi, aby zámerne a cielene 

využíval medzipredmetové vzťahy, aby používal rovnaký pojmový aparát a podobné metódy, 

aby spolu vzájomne spolupracovali učitelia jednotlivých predmetov. 

 

 

 

 

 

 

 

Záver: 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

 

Členom klubu odporúčame:  

- využívať materiály vytvorené členmi klubu (zakomponovať vyhotovené materiály do výchovno-

vzdelávacieho procesu),  

- uviesť spätnú väzbu ostatným členom klubu po implementácii pripravených materiálov, neustále 

rozvíjať technické zručnosti členov klubu,  

- vhodne kombinovať metódy tradičného vyučovania  s inovatívnymi metódami a rozvíjať kritické 

myslenie a tvorivosť žiakov,  

- poskytnúť kolegom spätnú väzbu o využití pracovných listov, 

- poskytnúť kolegom spätnú väzbu o využití prezentácií, 

- rozvíjať medzipredmetové vzťahy. 
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