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11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Plán práce v budúcom období, realizácia a analýza pripravovaných aktivít , aktivity zamerané 

na zvýšenie záujmu o knihy v papierovej a elektronickej podobe, práca so žiakmi ŠVVP 

v jednotlivých aktivitách, výber vhodných metód a postupov so žiakmi, príprava 

celoškolského podujatia k Medzinárodnému dňu ŠK, príprava a realizácia divadelného 

predstavenia, pokračovanie projektu Vďaka knihe sme si bližší, regionálna výchova – 

Minimúzeum v kocke 

  

 



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

• Štvorlístkové čítanie – žiaci si zaujímavým spôsobom osvoja texty, prácu 

v skupinách, zvýši sa ich záujem o čítaný text, aplikácia textu sleduje zvýšenie 

čitateľskej gramotnosti (pointa práce s textom – prečítaj, povedz obsah, klaď otázky, 

čo bude ďalej ) 

• Tajomstvá Tajovského – celoškolské podujatie – príprava, realizácia, tvorba 

projektov, prezentácií, nácvik divadelného predstavenia Ženský zákon, zapojenie do 

súťaže o Najzaujímavejšie podujatie ŠK, rozvoj čitateľských kompetencií hravou 

a zábavnou formou 

• Divadelné predstavenie – príprava a realizácia – DJGT Zvolen, divadelné 

predstavenie Na konci – príprava – oboznámenie s dielom J.G .Tajovského, rozvoj 

čítania s porozumením, pracovné listy 

• Projekt Vďaka knihe sme si bližší – čítanie kníh seniorom – príprava žiakov, výber 

čítaného diela, nácvik čitateľských zručností 

• Príprava na školské kolá súťaží – Olympiáda SJL, Šaliansky Maťko – príprava 

žiakov 

• Príprava na testovanie žiakov – Komparo, Testovanie 5 – rôzne druhy testov, rozvoj 

čítania s porozumením 

• Práca so žiakmi s ŠVVP (zapájame žiakov do všetkých aktivít v spolupráci 

s ostatnými žiakmi, asistentom učiteľa, využívanie rovesníckeho učenia, doučovanie 

žiakov v rámci pedagogického klubu ) 

• Výber vhodných metód a postupov práce so žiakmi: 

• Inscenačné metódy  

• Diskusné metódy (rozhovor, diskusia, polemika na rôzne témy) 

• Situačné metódy (riešenie konkrétnych životných situácií pri čítaní ukážok ) 

• Didaktické hry (napr. na tvorenie slov, antoným, synoným, frazeologizmov, 

dokončovanie príbehov ) 

• Brainstorming  (čo najväčšie množstvo asociácií s danou témou)  

• Cinqain (päťriadková báseň podľa presne určených pravidiel) 

• Haiku (trojveršie založené na počte slabík) 

• Štyri rohy – pohyb skupín žiakov po triede, riešenie zadaných úloh, diskusia, 

tvorivé nápady 

• Výstupy z aktivít:  

• Nástenky, prezentácie, projekty vystavené v triedach, na chodbách školy 

• Príspevky do školského časopisu 

• Príspevky v tlači a na stránke školy 

• Zborníky prác žiakov 

• Bulletiny, propagačné materiály 



13. Závery a odporúčania: 

• Prostredníctvom aktivít dosiahnuť zvýšenie úrovne čitateľských schopností, záujmu 

o čítanie a viesť žiakov k trvalému záujmu o knihu. 

• Pokračovať vo využívaní metód a foriem práce k aktivizácii žiakov 

• Zamerať pozornosť žiakov aj na súťaže, podporujúce vzťah k predmetu SJL 

• Osobitnú pozornosť venovať žiakom s ŠVVP 

• Prehlbovať záujem žiakov o dramatické umenie, praktické získavanie skúseností 

a zručností 

• Rozvíjať a prehlbovať vedomosti žiakov získané pri realizácii celoškolských podujatí 

a exkurzií 

• Analyzovať výsledky celoslovenských testovaní a prijať závery a odporúčania 

k zlepšeniu čitateľskej gramotnosti žiakov 
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