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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Cieľom stretnutia bola analýza zrealizovaných aktivít, tvorba a realizácia plánovaných aktivít, 

vytvoriť si prehľad o inovatívnych metódach a postupoch pre prácu so žiakmi s poruchou učenia na 

hodinách SJL a zvoliť tie metódy a postupy výučby, ktoré budeme vo vyššom rozsahu 

implementovať do vyučovacieho procesu. 

Kľúčové slová: 

vianočné koledy a zvyky, hra, obrazotvornosť, rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov s poruchami 

učenia, metóda farebných kociek,  metóda čítania výrazov vizuálne podobných, metóda spolučítania, 

 metóda striedavého čítania 

http://www.zsaklv.sk/


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

 

1. Otvorenie, privítanie prítomných 

2. Analýza zrealizovaných aktivít  

3. Tvorba a realizácia plánovaných aktivít 

4. Rôzne – rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov s poruchami učenia 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

2. Analýza zrealizovaných aktivít 

- 06.12.2019 sa žiaci I. stupňa zúčastnili divadelného predstavenia „Ako išlo vajce na 

vandrovku“, ktoré zabezpečila PaedDr. Bólová – réžia, scenár, kostýmy, kulisy. Herecké 

obsadenie: 

o vajce – PaedDr. Bólová 

o kôň – Mgr. Fábryová 

o kohút – Mgr. Grellová 

o moriak – Mgr. Knížatová 

o vôl – Mgr. Bočkayová 

o rak – Beáta Mederlyová (žiačka 4.C) 

o kačka – Nina Matušíková (žiačka 4.C)    

o  striga – Laura Tomková (žiačka 4.C)   

o zbojníci – Šimon Šuška, Samuel Dudáš, Marek Mäsiar, Maroš Hraško (žiaci 4.C)  

Predstavenie sa uskutočnilo v doobednajších hodinách v školskej jedálni. Do predstavenia 

boli zapájaní aj žiaci v hľadisku – odpovedali na otázky jednotlivých rozprávkových postáv.    

- 12.11. sa žiaci všetkých ročníkov VINŽ zúčastnili divadelného predstavenia „Čarodejník 

z krajiny OZ“ v Starom divadle v Nitre. Mgr. Viglašová zhodnotila predstavenie veľmi 

pozitívne a odporučila ho pre ostatné ročníky TVIP.    

- 17.12. sa žiaci I. stupňa zúčastnili ľudového vianočného pásma v Juniore, kde mali možnosť 

oboznámiť sa s vianočnými tradíciami, zvykmi a piesňami prostredníctvom detí z folklórneho 

súboru Tekovanček. 

- 17.12.2019 sa v poobednajších hodinách uskutočnila aktivita „Vianočné trhy, Vianočné 

tvorivé dielne“, ktorá bola určená pre žiakov, rodičov a priateľov našej školy. Boli pripravené 

trhy, do ktorých prispeli rodičia obrovským množstvom vlastnoručne vyrobených ozdôb na 

stromček, anjelikov, venčekov, svietnikov, pohľadníc, vianočných škriatkov, bižutérie, 

výrobkov z včelieho vosku, a iných dekorácií, vianočným pečivom, medovníčkami, orechmi 

a medom. Žiaci si za pomoci rodičov vyrobili vianočné dekorácie z prírodného materiálu, 

hliny, kamienkov, ale aj z papiera a sviečok. Nezabudli ani na vtáčiky, pre ktoré zhotovili 

búdky z dreva. Medovníčky ozdobili podľa vlastnej fantázie, alebo pripravenej predlohy. Vo 

„Vianočnej pošte“ spolu s rodičmi napísali list Ježiškovi, skladali domino z rýmov, tvorili a 

dokončovali rôzne príbehy, napísali pohľadnicu svojim blízkym, hľadali stratené vianočné 

rozprávky a príbehy, zahrali sa rôzne hry so slovami. Jednotlivé aktivity, postup realizácie 

aktivity, ktoré členovia klubu pripravili, ako aj zhotovená fotodokumentácia sú uložené 

v priečinku počítača v zborovni/pavilónA. Aktivity sa zúčastnilo mnoho žiakov i rodičov. 

Vyjadrili veľkú spokojnosť s pripraveným popoludním a zaželali mnoho nápadov a elánu do 

prípravy ďalších aktivít.  

- 18.12. žiaci 3.A s pani vychovávateľkou Horniakovou a triednou učiteľkou odovzdali 

klientom domova dôchodcov Senior House darčeky pod názvom „Čo sa zmestí do škatule od 

topánok“  

- žiaci 3.C a 4.C napísali seniorom domova dôchodcov Senior House vianočné listy so 



želaniami a triedne učiteľky listy odovzdali       

3. Tvorba a realizácia plánovaných aktivít: 

- v mesiaci marec členovia PGK SJL pripravia aktivitu „Zoznámte sa, prosím“, ktorá bude 

zrealizovaná v dopoludňajších hodinách v telocvični. Cieľom tejto aktivity je, aby sa žiaci 

navzájom informovali o knihách, ktoré spoločne v jednotlivých triedach prečítajú. Úlohou 

členov klubu je pripraviť pre každú triedu návrh odporúčaných kníh. Z nich si žiaci za 

pomoci triedneho učiteľa vyberú jednu, prečítajú ju. Z vybraných kníh členovia klubu vypíšu 

úryvky (s názvom knihy a jej autorom), ktoré budú počas mesiaca február kolovať vo 

všetkých zúčastnených triedach. Učiteľ v triede prečíta žiakom úryvok a oni si zapíšu názov 

knihy a autora. To im pomôže pri hádaní názvu knihy, ktorá bude prezentovaná žiakmi 

niektorej triedy v marci. Knihu musia predstaviť buď prostredníctvom hádanky, alebo 

krátkeho úryvku z knihy, plagátom či krátkou dramatizáciou. Je na tvorivosti učiteľa 

a žiakov, aký spôsob si vyberú. Ak niekto z hľadiska povie správny názov, určený žiak 

z triedy ukáže ostatným knihu, predstaví autora, ilustrátora. Podmienkou je, aby žiaci boli 

oblečení v kostýmoch hlavných, vedľajších postáv z knihy. Odmenou za vykonanú prácu, 

budú tvorivé a športové aktivity, diskotéka. 

- rozdelenie úloh pre prípravu aktivity: každý člen navrhol aktivitu , ku ktorej v rámci klubu 

pripraví potrebný materiál, zapíše postup realizácie aktivity – k nahliadnutiu v priečinku 

počítača.  

• Mgr. Fábryová – zistiť záujem v triedach; počet žiakov, ktorí sa zúčastnia; tabuľka/rozpis;  

• Mgr. Medúzová – informačný plagát pre jednotlivé pavilóny; zabezpečiť telocvičňu, 

aparatúru; „zbieranie farebných loptičiek“; 

• Mgr. Speváková – odmeny pre deti; tvorivé úlohy pre 4. ročník; „prenášanie loptičiek na 

bedmintonovej rakete“;  

• Mgr. Viglašová – pitný režim; tvorivé úlohy pre 3. ročník; „kopanie lopty do bránky“; 

• PaedDr. Mészárošová – stoly; tvorivé úlohy pre 1. ročník; „florbal“; 

• PaedDr. Matejovová – spolupráca s ŠKD; „triafanie mincí do vedra“; 

• Mgr. Salokyová – balóny, poháre, papier; tvorivé úlohy pre 2. ročník; „hod ponožkou na 

cieľ“. 

4. Rôzne: PaedDr. Mészárošová priblížila prítomným inovatívne metódy a postupy pre prácu so 

žiakmi s poruchou učenia na hodinách SJL:   

o  metóda farebných kociek 

o  metóda čítania výrazov vizuálne podobných  

o  metóda spolučítania 

o  metóda striedavého čítania 

Opis metód a možnosť ich využitia je k nahliadnutiu v priečinku počítača. 

- aktivita „Zoznámte sa, prosím“  

T: marec 2020  Z: členovia klubu 

- príprava aktivity „Zoznámte sa, prosím“, úryvkov z kníh 

T: január, február 2020 

- ďalšie metódy a postupy pre prácu so žiakmi s poruchou učenia 

T: február 2020  Z: členovia klubu 

5. Diskusia: členovia diskutovali o pripravovanej akcii, navrhovali rozprávky, ktoré budú 

vhodné pre jednotlivé ročníky, tvorivé úlohy k záverečnej aktivite, venovali sa výberu 

vhodných športových disciplín, odmien pre žiakov.    



13. Závery a odporúčania: 

Vyhľadať vhodné knihy pre jednotlivé ročníky tak, aby zaujali detského čitateľa. Zorganizovať počas 

mesiaca február  čítanie kníh a vybraných úryvkov v triedach, ktoré sa zapoja do pripravovanej 

aktivity. Odporúčame členom naštudovať si poskytnuté materiály k prezentovaným metódam a 

postupom pre prácu so žiakmi a pripraviť si návrhy ďalších metód, foriem a postupov pre zvyšovanie 

čitateľskej gramotnosti na nasledujúce stretnutie. 
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