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11. Manažérske zhrnutie: 
 

krátka anotácia: 

Pedagogický klub Tvorivosť a fantázia v umení sa na svojom druhom stretnutí podrobne venoval 

Významným predstaviteľom literatúry pre deti a mládež. Rámcový program stretnutia bol zameraný 

na popularizáciu literatúry pre deti a mládež formou netradičných úloh. 

Na stretnutí boli prezentované predovšetkým hravé, zábavné a vedomostné úlohy s použitím 

inovatívnych metód zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

Časť stretnutia bola venovaná aplikačnej úlohe, kde si všetci členovia pedagogického klubu vyskúšali 

netradičné úlohy v premete metodika literárnej a jazykovej výchovy. V závere pedagogického klubu 

diskutovali a vzájomne si vymieňali skúsenosti s aplikáciou netradičných úloh so zámerom na 

čitateľskú gramotnosť žiakov. 

 

kľúčové slová: 

čítanie s porozumením, čitateľská gramotnosť, netradičné úlohy, hravé úlohy, zábavné 

úlohy, vedomostné úlohy, významní predstavitelia literatúry pre deti a mládež 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1. Úvod, privítanie členov klubu, zhrnutie predchádzajúceho stretnutie 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia 

3. Významní predstavitelia literatúry pre deti a mládež 

4. Praktická aplikácia témy 

5. Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

6. Záver 

K bodu 1: 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov klubu Tvorivosť a fantázia v umení a zhrnutie 

predchádzajúceho stretnutia.  

K bodu 2: 

Prítomní boli oboznámení s témou a obsahom stretnutia  – Významní predstavitelia literatúry pre deti 

a mládež, ako aj s aplikačnou úlohou pozostávajúcou z netradičných úloh na spoznanie 

a oboznámenie sa s významnými predstaviteľmi literatúry pre deti a mládež. 

K bodu 3: 

Obsah programu tvoril: 

a) predstavenie významných predstaviteľov literatúry pre deti a mládež, 

b) prezentovanie netradičných úloh: 

 Nájdi svoju dvojicu / Marco Polo – úlohou žiakov je nájsť svoju dvojicu, teda spojiť svoj 

lístok s menom s lístkom ďalšieho hráča, ktorý na ňom má napísané priezvisko. 

 Puzzle – Z povystrihovaných kúskov zlož fotografiu spisovateľa. 

 Literárne molekuly – Každý žiak si naštuduje pár faktov zo života jedného autora.  Prvý 

žiak predstaví svojho autora a chytí za ruku spolužiaka, ktorý musí zopakovať aspoň tri 

fakty a následne predstaviť svojho autora. Hra pokračuje kým nevznikne jedna veľká 

molekula. 

 Výrok – Každý žiak si vytiahne lístoček s jedným slovom. Spolu tieto slová vytvárajú 

známy výrok jedného autora. Úlohou žiakov je čo najrýchlejšie sa rozostaviť tak, aby 

spoločne vytvorili výrok a odhalili autora výroku. 

 Príbeh –  Vytvor krátky príbeh s použitím slov: Červík Ervín, jabĺčko, húsenica Zuzanka, 

chrobáčik Miško. 

 QR kódy – Rozlúšti QR kód. 

K bodu 4: 

Praktická aplikácia témy – prítomní členovia klubu spoločne pracovali na aplikačnej úlohe – všetci 

členovia si vyskúšali tieto netradičné úlohy pre žiakov na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Oboznámili 

sa s významnými predstaviteľmi literatúry pre deti a mládež: Danielom Hevierom, Bratmi 

Grimmovcami, Hansom Christianom Andersenom, Máriou Ďuríčkovou, Klárou Jarunkovou, Carlom 

Collodim, Pavlom Dobšinským, Ľudom Ondrejom, Máriou Rázusovou Martákovou a i. Rozdelení do 

skupín riešili úlohy postupne prezentované na interaktívnej tabuli. Vyskúšali si aj prácu s QR kódmi 

a vytváranie, generovanie QR kódov pomocou stránky  https://www.qr-code-generator.com/. 

  

https://www.qr-code-generator.com/


13. Závery a odporúčania: 

K bodu 5: 

Pedagogický klub prijal tieto závery: 

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Významní predstavitelia literatúry pre deti a 

mládež. Dohodli sa, že budú využívať prezentované netradičné zábavné, hravé a vedomostné úlohy 

na rozvoj čitateľskej gramotnosti nielen vo vyučovaní metodiky literárnej a jazykovej výchovy, ale 

aj vo vyučovaní ostatných predmetoch. 

 

K bodu 6: 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Aplikovať netradičné úlohy so zámerom na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov vo vyučovacom 

procese na SOŠPg sv. sv. Cyrila a Metoda v Košiciach v predmete metodika literárnej a jazykovej 

výchovy. Popularizovať literatúru pre deti a mládež formou netradičných úloh – hravých, zábavných 

a vedomostných úloh. Využívať interaktívnu tabuľu vo vyučovaní metodiky literárnej a jazykovej 

výchovy, aj v ostatných predmetoch. Používať QR kód v jednotlivých predmetoch vo vyučovaní. 

Aktívne spolupracovať výmenou skúseností z pedagogickej praxe. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia: 24. 9. 2021 

Trvanie stretnutia: od 13:35 hod. do 16:35 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Michaela Benediková  SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Annamária Čintalová  SOŠPg sv. CaM 

3. ThLic. Marek Jeník  SOŠPg sv. CaM 

4. Ing. Monika Komárová  SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Erik Korfant  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Lýdia Kušnírová  SOŠPg sv. CaM 



7. Mgr. Mária Majzeľová neprítomná SOŠPg sv. CaM 

8. Mgr. Milan Štefaňák  SOŠPg sv. CaM 

9. Mgr. Peter Tkáč, DiS. art. neprítomný SOŠPg sv. CaM 

10. Mgr. Jana Troščaková neprítomná SOŠPg sv. CaM 

 

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

 č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


