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11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Cieľom a témou v programe stretnutia bola jazyková zručnosť čítanie – Čítanie ako kompetencia. 

Konspektovanie, analyzovanie a hodnotenie textov z formálnej i obsahovej stránky. 

Bližšie sa členovia zaoberali tým, ako pri čítaní rozvíjať u žiakov danú kompetenciu konspektovaním 

a analyzovaním, ako  i ich hodnotením textov z formálnej i obsahovej stránky. 

Konspektovanie knihy je veľmi náročné, pretože:  

◦ pri zostavovaní konspektu text aktívne študujeme, premýšľame o ňom,  

◦ snažíme sa zachytiť to, čo je v texte podstatné, dôležité, pričom zachovávame logickú 

štruktúru. 

 

 

 

Kľúčové slová – konspektovanie, efektívne čítanie, text. 
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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. Čítanie ako kompetencia (popis témy, problém) 

4. Praktická aplikácia témy (práca v dvojiciach 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, zhodnoteniu 

práce a odovzdanej spoločnej aplikačnej úlohe-prezentácii o básni Proglas.  

 

K bodu 2 

Prítomným bola predstavená podrobnejšie téma a obsah stretnutia klubu Čítanie ako kompetencia, 

ako aj jej jednotlivé časti  vyúsťujúce do aplikačnej úlohy – tvorby konspektu z odborného textu.    

 

K bodu 3 

Obsah programu tvoril: 

a) Klasifikácia textov 

b) Typy textov v jazykových predmetoch 

c) Schopnosť porozumieť textu 

d) Postup pri čítaní 

e) Konspektovanie 

f) Príklad na konspekt 

g) Koncept - čistopis 

h) Osnova 

Pracovalo sa so zdrojmi ako učebnicové texty predmetu slovenský jazyk a literatúra, ako aj s 

Národnou stratégiou zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti 

vydanou Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR v r. 2016. 

 

K bodu 4  

Praktická aplikácia témy – aktívna skupinová práca prítomných členov klubu v dvojiciach na 

aplikačnej úlohe, ktorá sa zamerala na  tvorbu konspektu. Jednotliví členovia podľa aprobačného 

predmetu konspektovali odborné texty z rôznych vyučovacích hodín, väčšinou z učebníc – 

slovenský jazyk a literatúra, dejepis, katolícke náboženstvo, anglický jazyk, občianska náuka. 

Pracovali s využitím programu konvertovania obrázku na text cez platformu google a príslušnými 

značkami použijúc pri tom techniku - notebook a interaktívnu tabulu.  Konspekt môže člen klubu 

použiť na výučbe adekvátnej témy 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 Čítanie ako kompetencia. Dohodli sa, že budú 

postupovať pri tvorbe študijných materiálov pre žiakov na základe učebníc tvorbou konspektu. 

Tvorbe konspektov bude predchádzať  analyzovanie textov a hodnotenie z formálnej i obsahovej 

stránky. 

Rozvíjalo sa tým čítanie ako kompetencia. Prítomní budú naďalej priebežne vyhľadávať materiály 

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

aplikovať tvorbu konspektov 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 Čítanie ako kompetencia. Na základe 

analyzovania a hodnotenia textov z formálnej a obsahovej stránky sa realizovalo aj konspektovanie. 

Do budúceho stretnutia je potrebné dokončiť aplikačnú úlohu, vyhľadať a pripraviť rôzne materiály 

k ďalšej téme stretnutia.  

Aplikovať konspektovanie v edukačnom procese pri práci s učebnými textami. Vopred analyzovať  

a hodnotiť texty z formálnej a obsahovej stránky.  

Naďalej aktívne spolupracovať pri plnení vytýčených úloh a cieľov výmenou skúseností 

z pedagogickej praxe a vzájomnou inšpiráciou pri nasledujúcich stretnutiach klubu.  

Viesť žiakov ku správnemu konspektovaniu podľa daných pravidiel, ktorému predchádza 

analyzovanie a hodnotenie textov z formálnej a obsahovej stránky v edukačnom procese 

humanitných predmetov a jazykov v podmienkach SOŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.  
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Prioritná os:  Vzdelávanie  

Špecif ický c ieľ:  1.2.1 Zvýšiť  kval itu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce  
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Kód ITMS projektu:  312011Z508 

Názov pedagogického klubu:  Pedagogický klub rozvoja jazykových zručností  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: ITMS: 312011Z508 PK Rozvoja jazykových zručností_7 

Dátum konania stretnutia: 13. 05. 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  Neprít. 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.     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


