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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola organizácia tvorivých dielní k rozvoji čitateľskej gramotnosti 

a kritického myslenia. Spoločne sme na predmetné témy diskutovali, zdieľali naše skúsenosti a na 

záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie. 

 

Kľúčové slová: tvorivé dielničky, diskusia, čitateľská gramotnosť. 

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

Hlavné body: 

1. Úvodný brainstorming. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba OPS. 

4. Záver. 

 

Témy: zvyšovanie kompetencií žiakov, rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

http://www.sossknm.sk/


Program stretnutia: 

 

1. Brainstorming na úvod – metóda 635. 

2. Diskusia – buzzgroups. 

3. Spoločná tvorba OPS – tvorivé písanie. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

 

Na stretnutí sme sa tentokrát zamerali na metódy, ktoré overujú porozumenie testu ale zároveň 

nepôsobia demotivačne, ako napríklad testovanie. 

Metódy, ktoré sme si uviedli, používame pri rôznych témach učíme prierezovo.  

Uvádzame niekoľko príkladov, ktoré sme analyzovali: 

 

Text s pomiešanými vetami 

Text s pomiešanými vetami je sa nám osvedčuje pri zisťovaní medzivetného porozumenia. Žiak 

pracuje s textom, v ktorom sú vety s poprehadzovaným poradím, a jeho úlohou je zoradiť vety 

podľa zmyslu. Metódu je vhodné použiť pri textoch, ktoré opisujú dej alebo príčinno- následné 

vzťahy. Hodnotí sa správne napojenie vety na predchádzajúcu vetu. 

 

G- test 

G-test meria jednoduché porozumenie medzivetných vzťahov. Každá položka sa skladá z vety a 

otázky, ktorá sa viaže na túto vetu. Ide o rýchlostný test, pre ktorý majú žiaci pevne stanovený čas. 

Obsahuje veľký počet odpovedí, aby aj najrýchlejší žiaci mali dostatok položiek na odpovedanie. 

Obťažnosť položiek postupne narastá, vety sú dlhšie a obsahujú viac odborných názvov. Príklad 

položiek:  

Očami vnímame svetlo. Čím vnímame svetlo?........................ 

Okná prepúšťajú svetlo. Čo prepúšťajú okná?....................... 

Vtáky lietajú, chodia a niektoré vedia aj plávať. Čo vedia vtáky?.......................  

 

Cloze test 

Cloze test používame hlavne na meranie pochopenia vnútrovetných a medzivetných vzťahov. Často 

ho implementujeme aj pri výučbe cudzieho jazyka. Pozostáva z textu, ktorý má vynechané každé n-

té slovo. Úlohou žiaka je chýbajúce slovo podľa významu doplniť. Vynechané slovo býva zvyčajne 

každé piate, ale môže byť aj v rozmedzí od 5 – 11. Text dosahuje dĺţku asi 350 slov, pričom úvodná 

a záverečná časť textu neobsahuje medzery, aby sa čitateľ zoznámil s kontextom. Počet medzier je 

obyčajne 50. Hodnotí sa množstvo správne doplnených medzier.  



 

Verifikácia viet 

Ide o metódu merajúcu hĺbkové porozumenie textu. Vyžaduje dôkladnú sémantickú analýzu 

prečítaného textu a ponúkaných odpovedí. Žiak si prečíta obsahovo nenáročný, ale informačne nový 

text v rozsahu asi 12 viet. Potom si prečíta 4 vety, ktoré sa týkajú obsahu textu a stanoví, ktoré z 

ponúkaných odpovedí prinášajú informácie, ktoré sú v texte alebo z neho vyplývajú („staré“) a 

ktoré z ponúkaných odpovedí obsahujú iné („nové“) informácie, ktoré v texte nie sú. Zásady pre 

formuláciu ponúkaných odpovedí:  

Jedna veta je originálna veta textu, 

Jedna veta je parafrázou originálnej vety, 

Jedna veta je formou veľmi podobná originálnej vete, ale má iný obsah, Jedna veta nemá k textu 

nijaký vzťah.  

Odporúčame vyššie uvedené OPS k implementácii do pedagogického procesu. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  



7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, 

kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch hlavné 

témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia 

klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor 

klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: učebňa č.117, SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto 

Dátum konania stretnutia: 22.11. 2022 

Trvanie stretnutia: od..15.30..hod do..18.30...hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 
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Nové Mesto, 024 01 

3. Mgr. Štefan Mitka  Stredná odborná škola strojnícka, Športová ulica 1326, Kysucké 
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4. PhDr. Janka Poláčková 

Moravcová 
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