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Úvod: 

Práca Pedagogického klubu rozvoja jazykových zručností bola zameraná na oboznámenie 
a osvojenie si základných jazykových zručností v jednotlivých vyučovacích predmetoch: slovenský 
jazyk a literatúra, anglický jazyk, dejepis, občianska náuka a katolícke náboženstvo. 
Dôraz sa kládol na podporu zlepšenia komunikácie pedagógov vedúcej k zintenzívneniu ich 
kooperácie a na prípravu pedagógov na efektívnu analýzu skutkového stavu, zdieľanie skúseností a 
vypracovanie inovatívnej taktiky rozvíjania jazykových zručností, nadobudnutých vedomostí a ich 
použitia v praxi, logického myslenia. Implementáciou nižšie uvedených výstupov sa zvýši kvalita 
výchovnovzdelávacieho procesu a následne sa predpokladá, že dôjde k prepojeniu teórie a praxe, 
čo podmieňuje zlepšenie študijných výsledkov žiakov.  
 
Stručná anotácia 
 

Pedagogický klub sa zaoberal rozšírením jazykovej kompetencie žiakov s cieľom zvýšenia kvality 
vzdelávania a prepojenia s praxou. Obsah tvorí súbor odporúčaní a záverov pre jednotlivé predmety, 
ktoré sú využiteľné učiteľmi v edukačnom procese pri rozvíjaní jazykovej zručnosti žiakov.  
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Kľúčové slová 
 
Jazykové zručnosti - čítanie, písanie, počúvanie,  a hovorenie/konverzácia, čitateľská gramotnosť, 
rozbor textu, kooperácia, ovládanie pravopisných pravidiel, rozširovanie slovnej zásoby, praktické 
zručnosti, tvorba písomných a ústnych jazykových prejavov. 
 
Zámer a priblíženie témy písomného výstupu 
 
Písomný výstup vychádza z aktuálneho mapovania a spolupráce pedagogických zamestnancov na 
témach spojených s rozvíjaním jazykových zručností, ako aj výmenou znalostí a skúseností medzi 
vyučujúcimi rôznych vekových kategórií. Ďalej vychádza z praktickej skúsenosti jednotlivých členov 
klubu, keďže reálna skúsenosť je najdôležitejšia a zároveň najviac merateľná pri aplikácii v rôznych 
predmetoch, ktoré sú súčasťou pedagogického klubu vzhľadom k rôznorodosti predmetov. Cieľom 
písomného výstupu je podporiť vyššiu úroveň vzdelávacieho procesu na SOŠ pedagogickej v 
Košiciach v súvislosti s rozvojom jazykových zručností. Zámerom práce bolo tiež poslúžiť k ďalšiemu 
skvalitňovanie činnosti školy, prípadne napomôcť materiálmi na odborné zdieľanie s inými školami. 
 

 

Jadro: 
Popis témy/problém 
 
Oblasť rozvoja jazykových zručností  je začlenená nielen vo všeobecno-vzdelávacích predmetoch 
anglický jazyk a slovenský jazyk, ale aj v predmetoch dejepis, občianska náuka a katolícke 
náboženstvo. Témy klubu rozvoja jazykových zručností  majú medzipredmetový rozmer a presah. 
Na pedagogickom klube sa po vzájomnej diskusii a konzultácii stanovili oblasti, na ktoré by mala byť 
zameraná pozornosť učiteľov školy v rámci rozvoja jazykových zručností s cieľom uplatniť sa na trhu 
práce.  
Pozornosť sa venovala i čitateľskej gramotnosti v kľúčových kompetenciách žiaka s využitím 
interaktívnych a didaktických pomôcok pri nadobúdaní a upevňovaní poznatkov. Predstavená bola 
problematika čitateľskej gramotnosti v obsahovom a výkonovom štandarde jazykov a humanitných 
predmetov.  
Rozobrané boli aj inovatívne aktivizujúce vyučovacie metódy za jednotlivé vyučovacie predmety 
a prebehla aj ich analýza vo vzťahu k čitateľskej gramotnosti pri hravých nácvikoch, cvičeniach 
a úlohách. Pozornosť sa venovala aj práci s jednotlivými jazykovými zručnosťami:  s čítaním, písaním, 
počúvaním a hovorením/konverzáciou.  
Pri čítaní s porozumením sa práca klubu zamerala na komplexný rozbor umeleckého, anglického, 
filozofického, dejepisného, náboženského či vecného textu (v predmetoch slovenský jazyk, anglický 
jazyk, dejepis, občianska náuka a katolícke náboženstvo). Pri počúvaní s porozumením bolo prioritou 
to, ako viesť žiakov k schopnosti porozumieť počutému, viesť dialóg, vyjadriť svoj názor a podporiť 
ho argumentami - pomocou práce v skupine - kooperáciou či prácou v dvojiciach.  
Pri zručnosti písanie sa práca v klube  zameriavala na ovládanie pravopisných pravidiel, rozširovanie 
slovnej zásoby, vyjadrovanie v súvislých rozvitých vetách, tvorenie jednoduchých textov v písomnej 
i ústnej podobe s prihliadnutím na jazykovú variabilitu, kreativitu a tréning praktických zručností pre 
život.  
 
 
 
 
 
 

 



Záver: 
Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 
 
Pedagogický klub prijal tieto závery k splneniu zámeru rozšíriť jazykové zručnosti žiakov: 
- hľadať nové možnosti ako rozvíjať so žiakmi jazykové zručnosti za každý predmet na základe 

učebných osnov a tematických výchovno-vzdelávacích plánov, či vyučovacích zdrojov k 
danému predmetu; 

- realizovať  so žiakmi modelový pracovný pohovor v role žiaka v anglickom a slovenskom 
jazyku, viesť k vypĺňaniu formulárov, tabuliek, tvorbe dialógov, ktoré môžu dopĺňať 
o neverbálne prvky; 

- pracovať na hodinách s interaktívnou tabuľou pri vypĺňaní úloh z rôznych textov, využívať 
interaktívne didaktické pomôcky pri čítaní so žiakmi.; 

- pri práci s textom využívať aj aplikácie pri tvorení pracovných listov pre žiakov, či úloh 
k textom na internete, napr. 
https://miro.medium.com/max/700/1*b28zFSsYwuYOiiiCHi_ezg.jpeg brainstorming a ostatné 
inovatívne aktivizujúce metódy počas edukačného procesu v jednotlivých predmetoch; 

- aplikovať čitateľskú gramotnosť k vybraným témam tematických výchovno-vzdelávacích 
plánov aprobačného predmetu počas hodín cez  hravé nácviky, cvičenia a úlohy; 

- využívať formu úloh otázka-odpoveď pri práci s textami na vyučovacích hodinách 
aprobačného predmetu, poukazovať žiakom na rôznorodosť, pôvod, jazyk, či typy textov 
rôzneho charakteru daného predmetom;  

- aplikovať rôznorodé typy úlohy do práce s inými textami na základe komplexného rozboru 
filozofického, dejepisného, či literárneho charakteru, vecného, či umeleckého, slovenského, 
čo anglického; 

- využívať formu kooperatívneho – skupinového vyučovanie pri práci s počúvaním -  viesť 
dialóg, vyjadriť svoj názor a podporiť ho argumentami na vyučovacích hodinách aprobačného 
predmetu, 

- pri práci s podcastom a videom na hodinách využívať formu práce v dvojiciach a rozvíjať 
zručnosť  počúvanie -  vedieť viesť dialóg, viesť žiakov k schopnosti vyjadriť svoj názor 
a podporiť ho argumentami na vyučovacích hodinách aprobačného predmetu; 

- napomôcť žiakom prostredníctvom úloh vyjadrovať sa pri tvorbe textov v súvislých rozvitých 
vetách, tvoriť jednoduché texty v písomnej i ústnej podobe s prihliadnutím na jazykovú 
variabilitu a kreativitu. So žiakmi precvičovať písanie s dodržaním pravidiel pravopisu ako 
tréningu praktických zručností pre život, najmä v oblasti rozširovania slovnej zásoby;  

- hľadať materiály a podnety k inováciám v edukačnom procese, vzájomne spolupracovať pri ich 
realizácii so žiakmi, pravidelne dopĺňať pedagogickú knižnicu školy o materiály najmä 
s prepojením na prax v oblasti rozvíjania jazykových zručností a  využívať ich pre osobný či 
profesionálny život.  
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