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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Cieľom stretnutia bolo prediskutovať plán práce pre najbližšie obdobie, venovať sa tvorbe a realizácii 

plánovaných aktivít,  analyzovať prácu so žiakmi ŠVVP v aktivitách, zorganizovať návštevu 

divadelného predstavenia v Nitre, skompletizovať scenár ku kultúrnemu programu v DD Senior 

House.  

Kľúčové slová: 

rozvoj fantázie, motivácia, čítanie v mestskej knižnici, čitateľské denníky, scénka, báseň, príhovor,  

dramatizácia rozprávky  

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

 

1. Otvorenie, privítanie prítomných 

2. Plán práce pre najbližšie obdobie  

3. Tvorba a realizácia plánovaných aktivít 

4. Práca so žiakmi so ŠVVP  

5. Rôzne  

6. Diskusia 

7. Záver 

8.  

2. Plán práce pre najbližšie obdobie:  

- vytvoriť čitateľský kútik pre žiakov 1. stupňa, zrealizovať nákup kníh, elektronickej 

http://www.zsaklv.sk/


čítačky, elektronických kníh, regálu na knihy, skrinky, matracov a vankúšov, materiálu 

na výrobu didaktických pomôcok, čitateľského stromu, motivačného panela/nástenky, 

umožniť žiakom aktívne sa podieľať na vytvorení čitateľského kútika 

3. Tvorba a realizácia plánovaných aktivít: 

1.Aktivita:  

• Vo svete príbehov 

žiaci 3. a 4. ročníka sa spoločne so svojimi triednymi učiteľmi budú podieľať na vytvorení 

čitateľského kútika, zariadení knižnice – zakúpené knihy obalia ochrannými obalmi, označia 

dohodnutými značkami knihy pre jednotlivé ročníky 1. stupňa, uložia knihy podľa abecedy 

do políc, zútulnia čitateľský kútik. Vytvoria pravidlá požičiavania si kníh a zaobchádzania 

s týmito knihami, pravidlá využívania oddychovej zóny a správania sa v kútiku.  

Touto aktivitou sa u žiakov posilní pocit zodpovednosti za plnenie úloha ochraňovanie majetku 

v kútiku.  

• Čitateľský strom 

z každej knihy, ktorú si žiaci vyberú v mobilnej knižnici alebo doma a prečítajú ju, vypíšu 

nejaký úryvok na papier v tvare listu. Nezabudnú napísať aj meno autora a názov knihy. 

Potom tieto listy zavesia na strom, ktorý sa bude nachádzať v kútiku. V období Vianoc môžu 

listy nahradiť vianočnými ozdobami. 

Aktivita je určená pre všetkých žiakov 1. stupňa. Je vhodnou motiváciou pri rozhodovaní sa o výbere 

knihy na čítanie.  

• Čitateľský plagát 

žiaci jednotlivých ročníkov vytvoria koláž ako upútavku na knihu, ktorá sa im páčila. Učiteľ 

potom vystaví plagáty na nástenku. Táto aktivita tiež motivuje k ďalšiemu čítaniu kníh. 

 

• Zoznámte sa, prosím! 

na chodbe vedľa oddychovej zóny rozmiestnime lavice. Pri každej lavici bude iná skupina 

žiakov, ktorá prezentuje svoju knihu. Každá skupina si vymyslí svoj vlastný spôsob. Pri 

prezentácii môžu využiť napríklad čítanie úryvkov z knihy, kreslenie plagátu, formou 

dramatizácie môžu zahrať reklamu na knihu. Žiaci z iných tried sa posúvajú od jednej lavice 

k ďalšej, a tak sa v priebehu niekoľkých minút zoznámia s viacerými knihami.  

Aktivita je určená pre všetkých žiakov 1. stupňa. Jej cieľom je zábavnou formou poskytnúť žiakom 

oboznámenie sa s neznámymi knihami.   

 

Výstup: čitateľský strom, nástenky a oddychová zóna na chodbe 

4. Práca so žiakmi ŠVVP v aktivitách 

o využívať rôzny doplnkový materiál, časopisy, pracovné listy, prezentácie, interaktívne 

programy, didaktickú techniku  

o zamerať sa na tvorbu materiálu a pracovných listov, vyhľadávanie vhodných a pre žiakov 

zaujímavých textov, ktoré budú prispôsobené čitateľským zručnostiam žiakov v konkrétnych 

ročníkoch ako aj žiakom so ŠVVP  

o  v spolupráci s so školskými špeciálnymi pedagógmi a asistentmi učiteľa hľadať riešenie na 

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

materiál 

o  prostredníctvom doučovania a individuálneho prístupu v spolupráci s asistentom učiteľa 

pripravovať žiakov na testovanie Komparo4 

o  v aktivite Vo svete príbehov zapojiť žiakov so ŠVVP pri balení kníh a ich zoraďovaní podľa 



abecedy, v spolupráci so spolužiakmi vytvoriť plagát o reklamovanej knihe 

o  podporovať záujem žiakov o detskú literatúru návštevou divadelného prestavenia 

o spätnú väzbu budú môcť zúčastnení získať vzájomnými hospitáciami, kde sa preukáže 

efektivita vypracovaných didaktických materiálov, využitia inovovaných metód a 

praktických činností a spoločnou diskusiou členovia zhodnotia a rozanalyzujú uskutočnené 

aktivity 

 

5. Rôzne: 

- navrhnúť  vhodné metódy a postupy pre prácu so žiakmi 

T: 12.11.2019  Z: všetci členovia PGK 

- zrealizovať návštevu divadelného predstavenia „Dlhý, široký a bystrozraký“ v Nitre 

7.11.2019   Z: Mgr. Fábryová 

- celoročne úzko spolupracovať s mestskou knižnicou 

T: stály  Z: tr. učitelia 

- založiť v triedach čitateľské denníky prispôsobené schopnostiam a zručnostiam žiakov v 

konkrétnych ročníkoch 

T: november 2019  Z: vyučujúci SJL 

- kultúrny program pre domov dôchodcov Senior House  

T: 11.11.2019  Z: Mgr. Fábryová  

 

6. Diskusia: 

- členovia diskutovali o jednotlivých plánovaných aktivitách, Mgr. Fábryová navrhla možnosť 

zakúpiť čitateľské denníky „Eliška Knižka“ pre žiakov 3.- 4.ročníka, Mgr. Speváková navrhla 

pripraviť spoločne so žiakmi darčeky pre klientov DD Senior House 

13. Závery a odporúčania: 

 

Okrem čítania kníh, detských časopisov a rôznych textov je na podporu čitateľskej gramotnosti veľmi 

motivujúca návšteva divadelného predstavenia. Preto odporúčame zorganizovať návštevu divadla pre 

všetky ročníky. Vhodným stimulom pre rozvoj vzťahu k detskej literatúre je pravidelná spolupráca 

s mestskou knižnicou. Odporúčame zabezpečiť si účasť na besede s detským spisovateľom a zapájať 

sa do aktivít organizovaných knižnicou.      
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