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11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia, kľúčové slová  

Cieľom a témou v programe stretnutia bola jazyková zručnosť písanie – Písanie ako kompetencia. 

Podstatou stretnutia bolo to, ako poznať rozdiely medzi subjektívnym a objektívnym spracovaním 

témy, používať logickú nadväznosť a tvorivo spracovať autentický zážitok. Zároveň sa zaoberali tým, 

ako  zostaviť  subjektívne a objektívne články a poznať rozdiely medzi nimi.  

Bližšie sa členovia zaoberali tým, ako bude dôležité rozvíjať písanie ako kompetenciu tým, že budú 

viesť žiakov k tomu, ako poznávať rozdiely medzi subjektívnym a objektívnym spracovaním témy, 

ako používať logickú nadväznosť, a tým tvorivo spracovať autentický zážitok. 

 „Písanie“ je proces používania symbolov (písmená abecedy, interpunkcie a medzier) na 

vyjadrenie myšlienok v čitateľnej podobe.  

 Subjektívne písanie je, keď autor jasne uvedie svoj názor, a neposkytne všeobecný prehľad o 

situácii. Pisateľ ukazuje veci v pozitívnom alebo negatívnom svetle.  

 Objektívne písanie je také, kedy sa autor snaží zostať neutrálny a uvádza fakty.  

 V objektívnom písomnom prejave sa vyskytujú: odborné slová, cudzie slová, odborné názvy a 

termíny, trpný rod, zložité vetné konštrukcie ale aj jednoduché a krátke, využíva fakty, presne dáta 

a údaje, knižné a odborné názvy... 

 V subjektívnom písomnom prejave sa vyskytujú: spisovné aj nespisovné slová, hovorové a 

slangové slová, citovo zafarbené slová, nespisovná výslovnosť, nárečie, krátke a nedokončené vety, 

využívajú sa jazykové prostriedky, ktoré majú nielen dorozumievaciu funkciu, ale aj estetickú... 

 

Kľúčové slová – písanie, subjektívne a objektívne písanie, tvorivé písanie. 

https://kspgs.edupage.org/a/klub-rozvoja-jazykovych-zrucnosti
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Úvod, privítanie členov klubu rozvoja jazykových zručností, zhrnutie a nadviazanie na 

predchádzajúce stretnutie 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia  

3. Písanie ako kompetencia  (popis témy, problém) 

4. Praktická aplikácia témy (práca na aplikačnej úlohe) 

5. Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

6. Záver 

 

K bodu 1 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov pedagogického klubu rozvoja jazykových zručností, 

následne došlo k predstaveniu obsahu programu stretnutia, ako aj ku krátkemu zhrnutiu 

a pripomenutiu programu predchádzajúceho stretnutia klubu, nadviazaniu na neho. Bola zhodnotená 

práca na odovzdanej  aplikačnej úlohe - predstavení prečítanej knihy a vyjadrení emocionálneho 

zážitku z prečítania formou listu autorovi knihy.    

 

K bodu 2 

Prítomným bola odprezentovaná podrobnejšie téma a obsah stretnutia klubu Písanie ako 

kompetencia, ako aj jej jednotlivé časti  vyúsťujúce do aplikačnej úlohy – tvorby objektívneho 

a subjektívneho článku o vybranej téme z vyučovacej hodiny jazykov a humanitných predmetov.    

 

K bodu 3 

Obsah programu tvoril: 

a) Písanie ako kompetencia 

b) Subjektívne versus objektívne jazykové štýly a ich žánre 

c) Logická nadväznosť pri písaní – 8 bodov, ako písať dobrý príbeh, videoukážka 

d) Tvorivosť – tvorivé vyučovanie, hlavné pravidlá 

e) Tvorivé spracovanie autentického zážitku - tvorivé písanie, techniky hľadania tém, techniky 

stimulácie k písaniu, ukážky 

f) Práca so zdrojmi od autorov, ako napr. M. Zelina, M. Lokša, I. Lokšová, M. Marciová, J. 

Spiro, A. Wright a slovensky.eu, či anglických webových stránok, video kanála yotubube 

o ako tvoriť dobrý článok, príbeh. 

K bodu 4  

Praktická aplikácia témy – aktívna samostatná práca prítomných členov klubu na aplikačnej úlohe, 

ktorá sa zamerala na štylizáciu textu k vybranej téme. Išlo o tvorbu textu z objektívneho 

a subjektívneho pohľadu. Každý člen pracoval za svoj aprobačný predmet. Pri tvorbe textov 

využívali aj učebnice, či internetové zdroje, ktoré v úlohe citovali. Text smeroval k predstaveniu 

rozdielov medzi subjektívnym a objektívnym spracovaním témy, k tomu, ako používať logickú 

nadväznosť a tvorivo spracovať autentický zážitok. Potom členovia prečítali svoje články ostatným. 

Dané texty  môže člen klubu použiť na výučbe svojho aprobačného predmetu v rámci edukačného 

procesu.  



13. Závery a odporúčania: 

 

K bodu 5 

Pedagogický klub prijal tieto závery: 

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Písanie ako kompetencia. Jeho obsah sa 

zameral na to, ako poznať rozdiely medzi subjektívnym a objektívnym spracovaním témy, používať 

logickú nadväznosť a tvorivo spracovať autentický zážitok.  

Dohodli sa, že bude dôležité rozvíjať písanie ako kompetenciu tým, že budú viesť žiakov poznávať 

rozdiely medzi subjektívnym a objektívnym spracovaním témy, používať logickú nadväznosť a učiť 

ich tým tvorivo spracovať autentický zážitok.  

Budú u žiakov podporovať zručnosť písanie prostredníctvom zostavovania subjektívnych 

a objektívnych článkov, vedieť hľadať rozdiely medzi nimi. 

Rozvíjala sa kompetencia písania u členov klubu, ktorí budú naďalej priebežne vyhľadávať materiály 

a zdroje k nasledujúcim stretnutiam klubu, vzájomne spolupracovať pri ich realizácii, ako aj 

aplikovať tvorivé písanie pri písomnom spracovaní autentického zážitku pri práci so žiakmi, čím 

obohatia svoj profesionálny prístup v edukačnom procese. 

 

K bodu 6 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Témou dnešného stretnutia bolo teoretické vymedzenie pojmu písanie ako kompetencia, ako aj 

poznanie rozdielov medzi subjektívnym a objektívnym spracovaním témy, či tiež používať logickú 

nadväznosť pri tvorbe textu a tvorivo spracovať autentický zážitok.  

Do budúceho stretnutia dokončiť aplikačnú úlohu, vyhľadať a pripraviť rôzne materiály k ďalšej 

téme stretnutia.  

Aplikovať rozvíjanie kompetencie písania  u žiakov, viesť ich k tomu, ako pri tvorbe textov používať 

logickú nadväznosť a tvorivo spracovať autentický zážitok. Zároveň poznať dobre rozdiely medzi 

subjektívnym a objektívnym spracovaním témy. 

Naďalej aktívne spolupracovať pri plnení vytýčených úloh a cieľov výmenou skúseností 

z pedagogickej praxe a vzájomnou inšpiráciou pri nasledujúcich stretnutiach klubu.  

Viesť žiakov ako majú využiť tvorivé písanie, aby pochopili rozdiel medzi objektívnym 

a subjektívnym spracovaním témy a vedieť tvorivo spracovať autentický zážitok v edukačnom 

procese humanitných predmetov a jazykov  v podmienkach SOŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: ITMS: 312011Z508 PK Rozvoja jazykových zručností_9 

Dátum konania stretnutia: 03. 06. 2021 

Trvanie stretnutia: od 14:25 hod do 17:25 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis  Inštitúcia 

1. ThLic. Marek Jeník 
 

SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Mária Majzeľová  SOŠPg sv. CaM 

3. PhLic. Martin Mati  SOŠPg sv. CaM 

4. Mgr. Ivana Harvanová  SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Lucia Grinčová  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Martina Schneiderová  SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Annamária Šturáková  SOŠPg sv. CaM 

8. Mgr. Klára Zorvanová  SOŠPg sv. CaM 

 



Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis   Inštitúcia 

1.     

2.     

3.     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


