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Manažérske zhrnutie: 

 

kľúčové slová 

informácia, získavanie, spracovanie, uchovávanie, aktivita 

krátka anotácia 

 

Téma stretnutia: 

Aktivity – práca s informáciami 

 

Členovia klubu sa na svojom stretnutí venovali téme, ktorá je stále veľmi aktuálna 

a potrebná. 

Ich cieľom bolo predovšetkým analyzovať význam informácií  v súčasnosti. Našim cieľom je 

to, aby žiaci dokázali efektívne využiť zdroje informácií pri práci s textom. Aby dokázali 

určiť v texte kľúčové slová. Rozlíšiť hlavnú informáciu od vedľajších. Musíme voliť vhodné 

aktivity, ktoré ich naučia ako spracovať text – vytvoriť z neho osnovu, tézy, konspekt, 

charakterizovať dané pojmy, použiť ich vo vecnom texte. Žiaci musia dokázať vyjadriť 

vlastný názor na riešenie problémov s využitím prečítaného textu,  spracovať text – vytvoriť 

z neho osnovu, tézy, konspekt. Upevniť si získané vedomosti a prakticky ich aplikovať. 

Ovládať základné pravopisné javy. 

Práca členov na stretnutí bola zameraná hlavne na praktickú prípravu návrhov aktivít, ktoré 

pomáhajú spracovať a sprístupniť túto problematiku žiakom.  
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11. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

 

1. Otvorenie 

2. Tvorba pracovných listov – aktivít 

3. Diskusia 

4. Záver 

 

 

 

 

12. Závery a odporúčania: 

 

Členovia klubu na stretnutí dospeli k týmto záverom:  

 

Najčastejším problémom v praxi je nedostatočná kvalita a presnosť informácie. 

 

Nekvalita spočíva hlavne v tom, že informácie sú často: 

• zastarané, pretože ďalším výskumom vznikli poznatky, ktoré predchádzajúce 

poznatky upravujú alebo vyvracajú, 

• chybné, avšak všeobecne uznávané ako správne; v tomto prípade však 

nemáme možnosť zistiť chybnosť informácie bez vlastného skúmania, 

• k chybe došlo pri spracovaní a odovzdávaní informácie, 

• chyba je vytvorená zámerne za účelom dezinformácie – vyvolávania 

nesprávnej predstavy s cieľom zavádzať adresáta, 

• najlepším zdrojom informácií je naša vlastná PAMÄŤ – pri zapamätávaní si 

informácie vštepujeme do pamäti, 
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