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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Cieľom stretnutia bolo oboznámenie členov s projektom PGK SJL ISCED1, príprava materiálu na 

nácvik kultúrneho programu pre domov dôchodcov, zabezpečenie návštevy divadelného predstavenia 

v Nitre, príprava štvrťročných kontrolných prác. 

 

Kľúčové slová: 

vzdelávanie, čitateľská gramotnosť, vo svete príbehov, čitateľský strom, plagát, scénky, básne, rozvoj 

obrazotvornosti, interakcia divák - herec, hra 

http://www.zsaklv.sk/


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

 

1. Otvorenie, privítanie prítomných 

2. Úvod do projektu, plán práce jednotlivých stretnutí 

3. Rôzne  

4. Diskusia 

5. Záver 

 

Oboznámenie členov s projektom PGK SJL ISCED1: 

Cieľom stretnutí klubu je vytvoriť oddychovú zónu, čitateľský kútik a mobilnú knižnicu pre žiakov 1. 

stupňa, pripraviť a zrealizovať aktivity, ktoré sú zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti, 

vytvorenie kladného vzťahu ku knihe, literatúre, k samotnému čítaniu na prehlbovanie čitateľského 

zážitku prostredníctvom spoločnej diskusie o svojich pocitoch z prečítanej knihy, na možnosť  žiakov 

porovnávať svoje myšlienky a pracovať v skupinách, prezentáciu vlastnej tvorby, ktorá rozvíja 

prezentačné zručnosti žiakov a schopnosť argumentovať, zábavnou formou poskytnúť žiakom 

oboznámenie sa s neznámymi knihami. 

Členovia pedagogického klubu majú na stretnutiach možnosť analyzovať problémy pri výučbe 

slovenského jazyka a literatúry – odpisy, prepisy textov, nácvičné, kontrolné diktáty, päťminútovky, 

písomné práce, a tiež nedostatky pri rozvoji čitateľskej gramotnosti – tvorivé čítanie a písanie, čítanie 

rozprávok, bájok, básní, dramatizácia textov. Na stretnutiach budú spoločne hľadať riešenie na 

odstránenie nedostatkov, využívať skúsenosti z vlastnej praxe a vytvárať spoločný didaktický materiál. 

Vyučujúci slovenského jazyka na ISCED 1 sa budú pravidelne stretávať 1x mesačne, pri konkrétnych 

problémoch so žiakmi so ŠVVP bude pozvaný na stretnutie aj špeciálny pedagóg a asistenti. 

Vyučujúci budú postupne plniť jednotlivé úlohy vyplývajúce z cieľov klubu, využívať spoločne 

pripravené vhodné materiály na vyučovanie, spätnú väzbu na ich využitie vo vyučovacom procese a 

uľahčený prístup k žiakom so ŠVVP. Pripravené aktivity učiteľom zjednodušia prácu so žiakmi, 

uľahčia prístup k žiakom so ŠVVP.  

Realizácia stretnutí čitateľských klubov – 2 roky. Výstupmi zo stretnutí bude zbierka didaktických 

materiálov a realizácia aktivít na prvom stupni počas školského roka. 

Plán práce na školský  rok : september 2019 - január 2020 

1.polrok 

por. číslo 

stretnutia 

termín 

stretnutia 

dĺžka 

trvania 

stretnutia 

miesto 

konania 

téma 

stretnutia 

rámcový program 

stretnutia 

1. 
September 

2019 
3 hodiny 

čitateľský 

kútik 

Vo svete 

príbehov 

1. Otvorenie, 

privítanie 

účastníkov 

2. Analýza 

zrealizovaných 

aktivít 

3. Tvorba 

a analýza 

didaktických 

materiálov 

4. Práca so 

žiakmi so 

ŠVVP 

5. Rôzne 

6. Diskusia 

2. Október 2019 3 hodiny 
čitateľský 

kútik 

Vo svete 

príbehov 

3. 
November 

2019 
3 hodiny 

čitateľský 

kútik 
Čitateľský 

strom 

4. 
December 

2019 
3 hodiny 

čitateľský 

kútik 
Čitateľský 

plagát 

5. Január 2020 3 hodiny 

čitateľský 

kútik, 

dolná 

chodba 

Zoznámte sa, 

prosím 



pavilónu A 7. Záver 

 

Realizácia aktivít projektu: navrhované aktivity budeme realizovať v čitateľskom kútiku, na hodinách 

SJL a VYV, v čitateľskom krúžku, v divadle. 

3.Rôzne  

- príprava materiálu na nácvik kultúrneho programu pre domov dôchodcov – príhovor, básne, scénky, 

piesne, tance a iné 

T: október 2019      Z: všetci členovia PGK 

- zabezpečenie návštevy divadelného predstavenia v Nitre  

T: november 2019                  Z: Mgr. Fábryová 

- príprava inovatívnych úloh k štvrťročnému opakovaniu 

T: november 2019                  Z: všetci členovia PGK 

4.Diskusia 

- členovia diskutovali o jednotlivých plánovaných aktivitách, o výbere textov básní, scénok, o príprave 

úloh k štvrťročným kontrolným prácam pre jednotlivé ročníky  

13. Závery a odporúčania: 

 

Kladný vzťah ku knihám je pre žiakov I. stupňa ZŠ veľmi dôležitý, preto je potrebné pripraviť im 

prostredie, ktoré bude pre nich vhodnou motiváciou a bude ich nabádať k prečítaniu čo najväčšieho 

počtu kníh. Pripraviť aktivity rozvíjajúce čitateľskú gramotnosť. Zároveň poskytnúť žiakom možnosť 

sebarealizácie prostredníctvom vystúpení v kultúrnych programoch, návštevou divadelného 

predstavenia podporovať rozvoj obrazotvornosti.   
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