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11. Manažérske zhrnutie: 
 

 kľúčové slová  

 

potreba rozvoja čitateľskej gramotnosti 
osobnostný a profesijný rast 

 

krátka anotácia 
 

Téma stretnutia: 

Predstavenie jednotlivých stretnutí a  programu práce pedagogického klubu. 

 
Diskusný klub bol venovaný oboznámeniu sa s programom práce klubu v nasledujúcom období 

a taktiež prehľadu odbornej literatúry, ktorá sa venuje čítaniu s porozumením a s ktorou budeme na 

stretnutiach pracovať. Učiteľ by mal vedieť nielen rozvíjať čitateľskú gramotnosť, ale aj vysvetliť, 
prečo je uchopenie textov cez čítanie s porozumením dôležité a prečo ho žiaci vlastne robia 

(akákoľvek činnosť alebo testovanie nie sú samy osebe cieľom).   

Pre učiteľa sú nevyhnutným východiskom pre rozvoj čitateľských zručností žiakov teoretické 

základy,  učiteľ sa má sústrediť na hľadanie, analýzu a tvorbu nových materiálov a podujatí, ktoré 
študentom pomôžu rozvíjať ich čitateľské zručnosti tak, aby dokázali porozumieť rôznym druhom 

textov, dokázali čítať aj „medzi riadkami,“ kriticky hodnotiť, reagovať i na neočakávané situácie. 

http://www.hapresov.edu.sk/stranka/zvysovanie-kvality-odborneho-vzdelavania-a-pripravy/
http://www.hapresov.edu.sk/stranka/zvysovanie-kvality-odborneho-vzdelavania-a-pripravy/


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

 
1.Naplánovanie jednotlivých stretnutí klubu. 

2.Oboznámenie sa s programom jednotlivých sedení pedagogického klubu. 

3.Čítanie s porozumením podľa PIRLS.  

4. Čítanie s porozumením podľa PISA.  
5. Štyri procesy porozumenia podľa M. Lapitku (2005) s príkladmi.  

6. Diskusia  

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

 Úlohy na čítanie s porozumením dávať žiakom na všetkých predmetoch, nielen na 

hodinách slovenského jazyka a cudzích jazykoch.  

 Dôležité je ukázať žiakom, ako majú pracovať s rôznymi druhmi textov (súvislými, 

nesúvislými, textami všetkých funkčných štýlov), s ktorými sa v reálnom živote môžu 

stretnúť.   

 Vhodne motivovať žiakov k samotnému čítaniu napríklad aj tým, že im dáme možnosť 

výberu textov, ktoré ich zaujímajú (čítanie na súkromné účely, na verejné a pracovné účely, 

čítanie na vzdelávanie).  

 Dať žiakom priestor a čas na konzultácie. 
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