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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba inovatívnych didaktických materiálov z oblasti práce 

s informatívnymi textami. Súčasťou stretnutia bolo aj zdieľanie skúseností a diskusia na predmetnú 

tému.  

Kľúčové slová: inovatívne didaktické materiály, informatívne texty, čítanie s porozumením. 

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

Hlavné body: 

1. Analýza odborných zdrojov. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba inovatívnych materiálov. 

4. Záver a zhrnutie. 

 

Témy: rozvoj čitateľskej gramotnosti, kľúčové kompetencie, tvorba inovatívnych materiálov. 

Program stretnutia: 

http://www.sossknm.sk/


 

1. Tvorivosť v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti. 

2. Diskusný kruh. 

3. Spoločná tvorba inovatívnych materiálov  

4. Záver a tvorba odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Výber z tvorby inovatívnych materiálov na stretnutí (skrátené) 

Pracovný list 

Východzí text A 

Boeing 748, nazývaný aj Jumbo Jet váži plne naložený palivom s asi 400 cestujúcim viac než 350 

ton. Napriek tomu vzlietne a udrží sa vo vzduchu. Ako je to možné? 

Kľúčom k riešeniu je profil krídla – tvar jeho priečného rezu. Vpredu na nábehovej hrane je zaoblený, 

zospodu pomerne plochý, smerom nahor naopak značne vyklenutý. Uvedený profil sa nazýva 

aerodynamický.  

 

Východzí text B 

Včera som sa v noci, počas sna neobvykle nudil. 

Zdalo sa mi, že sa mi zdá, že už som sa vzbudil. 

(J.Dedeček, Mesiac nad sídliskom). 

 

 

1.Určte kľúčové slová ukážok. 

2.K textu A vytvorte pojmovu mapu. 

3.Charakterizujte základné znaky oboch ukážok – literárny druh. 

 

OPS – hodnotenie samostatnej práce 

 

Hodnotenie samostatnej práce 

                  

Oblasť I. II. III. IV. a IV. b norma suma známka 

Koeficient 0,05 0,1 0,3 0,2 0,2 0,15 1   

meno - známka                 

               - vážený Ø                 

Novák - známky 3 2 3 1 2 3     



               - vážený Ø 0,15 0,2 0,9 0,2 0,4 0,45 2,3 2 

Zelený - známky 1 3 4 2 3 2     

               - vážený Ø 0,05 0,3 1,2 0,4 0,6 0,3 2,85 3 

                  

         

Vysvetlivky: 

I. Základná jazykovedná 

terminológia 

    

 

II. Vývoj jazykovednej 

literatúry 

     

 

III. Slovníky + heslo, 

encyklopédie + heslo 

    

 

IV. Rozbor 

slovníkového hesla 

     

 

IV. b Rozbor encyklopedického  

hesla 

    

 

norma - literatúra, grafická 

úroveň, väzba 

    
 

OPS – komplexná úloha 

 

SJL: vytvorte v rámci skupín PPt prezentácie k vybraným autorom slovenskej literatúry 

medzivojnového obdobia. 

 

ANJ:  

Vytvorte v rámci skupín PPt prezentácie v ANJ k autorom tzv stratenej generácie (napr. Hemigway, 

Remarque...) 

 

Odborné predmety (strojníctvo) 

Zmapujte vývoj zbrojárenskej techniky v tomto období a vytvorte prezentáciu, v ktorej tento vývoj 

predstavíte. 

 

Odporúčame pokračovať v uvedených aktivitách a zdieľať inovatívne medzi-predmetové prístupy. 
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