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11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Cieľom a témou v programe stretnutia bola jazyková zručnosť čítanie – Čítanie ako kompetencia II. 

Zdokonaľovanie sa v technike čítania, efektívne čítanie, chápanie podstaty textu, vyjadrenie 

estetického zážitku či emocionálneho prežívania. 

Bližšie sa členovia zaoberali tým, ako pri čítaní s porozumením bude dôležité viesť žiakov 

k zdokonaľovaniu sa v technike čítania, efektívnemu čítaniu, chápaniu podstaty textu, vyjadrenie 

estetického zážitku či emocionálneho prežívania. 

Aktívny účastník literárnej komunikácie -  čitateľ: 

◦ dielo vníma pod vplyvom dobového vkusu, vlastných skúseností 

◦ cieľ → byť kultivovaný a vzdelaný čitateľ 

◦ pravidelným čítaním si vytvárame stereotypy vnímania liter. textu a získavame čitateľskú 

skúsenosť 

◦ aby sme porozumeli odbornému textu, je dôležité vedieť aktívne a efektívne čítať a naučiť sa 

myslieť tým spôsobom, aký odbor vyžaduje  

◦ v popularizačných textoch sa autori viac snažia o originalitu štýlu, naopak, v teoretických 

náučných textoch rešpektujú, napr. princíp ekonomizácie komunikácie.  

Kľúčové slová - efektívne čítanie, technika čítania, podstata textu. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Úvod, privítanie členov klubu rozvoja jazykových zručností, zhrnutie a nadviazanie na 

predchádzajúce stretnutie 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia  

3. Čítanie ako kompetencia II. (popis témy, problém) 

4. Praktická aplikácia témy (práca v dvojiciach na aplikačnej úlohe) 

5. Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

6. Záver 

 

K bodu 1 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov pedagogického klubu rozvoja jazykových zručností, 

následne došlo k predstaveniu obsahu programu stretnutia, ako aj ku krátkemu zhrnutiu 

a pripomenutiu programu predchádzajúceho stretnutia klubu, nadviazaniu na neho, zhodnoteniu 

práce a odovzdanej spoločnej aplikačnej úlohe, tvorbe konspektu z odborného textu.   

 

K bodu 2 

Prítomným bola predstavená podrobnejšie téma a obsah stretnutia klubu Čítanie ako kompetencia 

II., ako aj jej jednotlivé časti  vyúsťujúce do aplikačnej úlohy – predstavenia knihy a vyjadrenia 

emocionálneho zážitku z prečítania knihy formou listu autorovi knihy.    

 

K bodu 3 

Obsah programu tvoril: 

a) Čitateľ – aktívny účastník literárnej komunikácie. 

b) Čítanie – typy a úrovne čítania, čitateľov. 

c) Technika správneho čítania.  

d) Druhy čítania – tiché, hlasné, s dôrazom na rolu, hromadné, zborové, skupinové, 

informačné, kritické, tvorivé, orientačné čítanie, ruptúrovité, rekreačné.  

e) Orientačné čítanie – skúška, predstavenie knihy. 

f) Práca so zdrojmi zo stránok Eduworld, Zborovna, kukucinka.eu, učebnicovými textami 

predmetu slovenský jazyk a literatúra, ako aj s Národnou stratégiou zvyšovania úrovne a 

kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti vydanou Ministerstvom školstva vedy, 

výskumu a športu SR v r. 2016. 

 

K bodu 4  

Praktická aplikácia témy – aktívna samostatná práca prítomných členov klubu na aplikačnej úlohe, 

ktorá sa zamerala na  predstavenie knihy, ktorú aktuálne člen číta ostatným členom klubu.  

Jednotliví členovia prostredníctvom orientačného čítania predstavili postupne iným členom knihu, 

ktorú doniesol kolega z dvojice. Následne každý člen svoju obľúbenú knihu využil na to, aby 

zoštylizoval list autorovi knihy. Text bol vyjadrením emocionálneho a estetického zážitku 

z prečítanej knihy. Pracovali s knihami od žánrov beletrie, anglických textov kníh, ako aj 

duchovných autorov. Potom prečítali svoje listy ostatným. Prezentovanie knihy môže člen klubu 

použiť na výučbe svojho aprobačného predmetu v rámci edukačného procesu.  



13. Závery a odporúčania: 

 

K bodu 5 

Pedagogický klub prijal tieto závery: 

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Čítanie ako kompetencia II. Jeho obsah sa 

zameral na zdokonaľovanie sa v technike čítania, efektívne čítanie, chápanie podstaty textu, 

vyjadrenie estetického zážitku či emocionálneho prežívania. 

Dohodli sa, že budú postupovať pri čítaní kriticky využijúc rôzne techniky čítania, čím lepšie vyjadria 

estetické a emocionálne prežívanie z čítania a chápania podstaty textu.  

Budú tiež u žiakov podporovať orientačné čítanie aj kritické, správnu techniku čítania, aby ho 

zefektívnili. 

Rozvíjala sa kompetencia čítania u členov klubu, ktorí budú naďalej priebežne vyhľadávať materiály 

a zdroje k nasledujúcim stretnutiam klubu, vzájomne spolupracovať pri ich realizácii, ako aj 

aplikovať techniky čítania pri vyjadrení a vystihnutí podstaty textu,  či  emocionálneho a estetického 

zážitku z textu pri práci so žiakmi, čím obohatia svoj profesionálny prístup v edukačnom procese. 

 

K bodu 6 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Témou dnešného stretnutia bolo teoretické vymedzenie pojmu čítanie ako kompetencia, ako aj 

zdokonaľovanie sa v technike čítania, efektívne čítanie, chápanie podstaty textu, vyjadrenie 

estetického zážitku či emocionálneho prežívania. 

Do budúceho stretnutia dokončiť aplikačnú úlohu, vyhľadať a pripraviť rôzne materiály k ďalšej 

téme stretnutia.  

Aplikovať rozvíjanie kompetencie čítania  u žiakov, viesť ich k využívaniu vhodných techník 

čítania, aby ho zefektívnili a pochopili jeho podstatu, či vyjadrili estetický zážitok a emocionálne 

prežívanie z prečítaného textu. 

Naďalej aktívne spolupracovať pri plnení vytýčených úloh a cieľov výmenou skúseností 

z pedagogickej praxe a vzájomnou inšpiráciou pri nasledujúcich stretnutiach klubu.  

Viesť žiakov ako majú využiť efektívne čítanie, aby pochopili podstatu textu a vyjadrili emocionálny 

zážitok a prežívanie z čítania v edukačnom procese humanitných predmetov a jazykov  

v podmienkach SOŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: ITMS: 312011Z508 PK Rozvoja jazykových zručností_8 

Dátum konania stretnutia: 20. 05. 2021 

Trvanie stretnutia: od 14:25 hod do 17:25 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis  Inštitúcia 

1. ThLic. Marek Jeník  Neprít. SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Mária Majzeľová  SOŠPg sv. CaM 

3. PhLic. Martin Mati  SOŠPg sv. CaM 

4. Mgr. Ivana Harvanová  SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Lucia Grinčová  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Martina Schneiderová  SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Annamária Šturáková  SOŠPg sv. CaM 

8. Mgr. Klára Zorvanová  SOŠPg sv. CaM 

 



Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis   Inštitúcia 

1.     

2.     

3.     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


