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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Téma stretnutia – Historické texty 

 

Kľúčové slová – inovatívne metódy podpory čítania, kritické myslenie, práca s historickými textami 

– zákonmi, vyhláškami, zmluvami a pod. , interpretácia a hodnotenie faktov 

Krátka anotácia - Ďalšie pracovné stretnutie klubu riešilo možnosti práce s historickými 

dokumentami na vyučovacích hodinách. Diskutovali sme o tom, prečo dochádza k skresľovaniu 

historických faktov, ako sú tieto prezentované v súčasných médiách, aké typy dokumentov by sa 

mohli spracovávať na vyučovaní, v akom rozsahu, či je potrebné poznať historické pozadie témy, 

aké možnosti prístupu k tomuto typu dokumentov existujú, koľko vyučovacích hodín v rámci roka 

by bolo vhodné vyčleniť pre tento typ spracovania textov, aký by mal byť výstup práce študentov 

a pod. Najväčším problémom je aj časová dotácia predmetu dejepis s ohľadom na to, koľko učiva je 

potrebné počas školského roka prebrať. Keďže práca s odbornými textami si vyžaduje viac času na 

porozumenie a následne na prezentáciu informácií nachádzajúcich sa v dokumentoch, na ich 

interpretáciu a záverečnú diskusiu, bolo by potrebné vytvárať po sebe nasledujúce dvojhodinové 

bloky, aby sa všetky aktivity s tým súvisiace stihli prebrať. S tým by potom súvisela potreba úpravy 

rozvrhu hodín.  Prediskutovali sme tiež problematiku atraktívnosti takýchto odborných textov, 

vyslovili sme predpoklad a nádej, že by to z prevažnej väčšiny našlo pozitívnu odozvu u študentov, 

bolo by však potrebné získať prehľad o tom, o aký typ dokumentov, historické obdobie resp. 

udalosť by mali študenti záujem. 

 



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

 

1. Pojem historický dokument 

2. Výmena skúseností pri práci s odbornými textami 

3. Návrhy zmlúv, zákonov, vyhlášok a pod. vhodných na spracovanie na vyučovaní 

4. Súčasné možnosti resp. návrhy na posilnenie časovej dotácie 

5. Možné spôsoby overovania nadobudnutých vedomostí pri takto spracovaných dokumentoch 

6. Diskusia 

7. Záver 

13. Závery a odporúčania: 

 

• Zhodli sme sa na potrebe a nevyhnutnosti venovať väčší priestor práci s historickými 

dokumentami 

• Pokúsime sa  nájsť historické texty, ktoré by študentov zaujali (do výberu zapojíme aj 

samotných študentov) 

• K textom vytvoríme jasne formulované inštrukcie 

• Je potrebné viesť študentov k rozlišovaniu medzi overenými a neoverenými informáciami 

• Je potrebná dohoda s vedením školy, príp. ďalšími vyučujúcimi na operatívnej zmene 

rozvrhu hodín 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Ul.  Dr.  C.  Daxnera 88,  09301  

Dátum konania seminára: 27.5.2021 

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 Mgr.Matúš Magura  

5 Mgr.Radoslav Slivka  

6 Mgr.Zuzana Zubková  
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č. Meno a priezvisko Podpis 

   

   

   

 


