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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Téma stretnutia – Čitateľská gramotnosť 

 

Kľúčové slová - čitateľská gramotnosť, inovatívne metódy podpory čítania, typy textov 

 

Krátka anotácia - Prvé pracovné stretnutie klubu riešilo základné otázky čitateľskej gramotnosti. 

Diskutovali sme o samotnom zmysle ČG a o možnostiach jej zvyšovania.  Z vlastnej pedagogickej 

praxe vieme, že nestačí, aby študenti vedeli čítať, nestačí, aby čítali rýchlo alebo plynule, ale 

potrebujú textom rozumieť. Najväčší problém je, samozrejme, s nesúvislými a s odbornými textami. 

Neschopnosť porozumieť im u študentov znižuje efektívnosť ich učenia sa, pretože nerozumejú 

kľúčovým pojmom v učebnej látke. Taktiež sme zistili, že v didaktických testoch študenti niekedy 

neuvedú správnu odpoveď len preto, lebo nesprávne pochopili zadanie úlohy. V rámci diskusie sme 

sa zamerali aj na atraktívnosť/neatraktívnosť odporúčanej literatúry pre stredné školy  a vymenili 

sme si skúsenosti s rôznymi mobilnými aplikáciami, ktoré sú určené na podporu čítania.  



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

 

1. Pojem čitateľská gramotnosť 

2. Výmena poznatkov učiteľov o čitateľskej gramotnosti študentov  našej školy 

3. Analýza ponuky odporúčanej literatúry pre stredné školy 

4. Vlastné odporúčania zaujímavých diel pre študentov 

5. Skúsenosti s inovatívnymi metódami a mobilnými aplikáciami, ktoré môžu pomôcť 

prekonať odpor k čítaniu – prezentácia niektorých z nich (heslovanie inštrukcií do QR 

kódov – QR-code-generator.com, tvorba escape rooms – www.thinglink.com, zadávanie 

inštrukcií k textu pomocou avatara – www.voki.com...) 

6. Diskusia 

7. Záver 

13. Závery a odporúčania: 

 

• Spoločne sme sa zhodli na tom, že táto zručnosť je pre človeka kľúčová, a preto jej budeme 

aj na hodinách venovať zvýšenú pozornosť – vytvorením väčšieho priestoru pre prácu 

s textami 

• Pokúsime sa  vyberať čo najzaujímavejšie  texty (z pohľadu študentov) – na to využijeme aj 

diskusiu s nimi na vyučovacích hodinách slovenského jazyka 

• K textom vytvoríme jasne formulované inštrukcie 

• Nájdeme čas a priestor na vyučovacích hodinách na aplikáciu rôznych inovatívnych metód, 

ktoré podporujú čítanie. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania seminára: Gymnázium Cyrila Daxnera , Vranov nad Topľou,   

Ul.  Dr.  C.  Daxnera 88,  09301  

Dátum konania seminára: 21.1.2020 

Trvanie seminára:   od 14.30 hod do 16.30 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis 

1 PaedDr.Miroslava Fuňáková  

2 Mgr.Eva Hrunová  

3 PhDr.Zuzana Dragulová, PhD.  

4 PhDr.Drahomíra Gedorová  

5 Mgr.Radoslav Slivka  

6 Mgr.Zuzana Zubková  

   

 

Meno lektora resp. lektorov a podpis/y: 

č. Meno a priezvisko Podpis 

   

   

   

 


