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11. Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia: 

Témou v programe stretnutia bola Práca s informáciami. Cieľom bolo to, ako vyhľadávať, kriticky 

zhodnotiť, zatrieďovať a využívať informácie pri samostatnej práci. Podstatou stretnutia bola práca s 

informáciami prezentovanými prostredníctvom knižných, či internetových zdrojov, ich využívanie 

pri vytváraní úloh a zadaní v predmetoch humanitného zamerania.  

 

Informácia pochádza z lat. slova „informare“, čo znamená utvárať, odovzdávať predstavu. 

Dezinformácia je účelne vytvorená chybná informácia. Medzi základné zdroje získania informácií 

patria: pamäť, knižnica a knižničný fond. Sú rôzne spôsoby, ako spracovať informácie, t. j. 

prostredníctvom osnovy, tézy, konspektu (výťahu), konceptu (prvopisu), citácie, citátu, parafrázy, 

taktiež môžeme si viesť diár, denník a kartotéku. Bibliografický údaj je odkaz obsahujúci údaje 

o dokumentoch, ktoré autor bezprostredne použil pri písaní práce. Aj prostredníctvom masmédií 

(tlačených a elektronických) môžeme získavať informácie. V súčasnosti čoraz viac študentov na 

čítanie používa len obrazovky, a to aj napriek tomu, že dnes je už vedecky dokázané, že čítanie 

z papierových kníh im pomáha lepšie porozumieť textu. Digitálne čítanie sa preto považuje za nový 

druh gramotnosti. Hlavnými cieľmi digitálnej gramotnosti sú: spomaliť a naozaj vedome sa na text 

zamerať, aktívne prepojiť študentov s obsahom textu a vyzývať ich na kladenie otázok a pokúsiť sa 

tiež vyvolať debatu. Dôležité je teda prepájať čítanie aj s hovoreným slovom. Je žiaduce, aby študenti 

vedeli hľadať a filtrovať relevantné informácie, budovať si argumenty a myslieť na možné slabé i 

silné stránky. V tomto procese im pomáha kritické čítanie a kritické myslenie. 

 

Kľúčové slová: 

informácia, bibliografický údaj, digitálne čítanie, kritické myslenie. 

https://kspgs.edupage.org/a/klub-rozvoja-jazykovych-zrucnosti
https://kspgs.edupage.org/a/klub-rozvoja-jazykovych-zrucnosti


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. Práca s informáciami (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 krátke zhrnutie a pripomenutie 

programu predchádzajúceho stretnutia klubu, nadviazanie na neho.   

 

K bodu 2 

Prítomným bola podrobnejšie odprezentovaná téma a obsah stretnutia klubu Práca s informáciami, 

ako aj jej jednotlivé časti vyúsťujúce do aplikačnej úlohy – členovia pedagogického klubu si mali 

pripraviť výučbový materiál pre žiakov, t. j. pomocou vyhľadávania v rôznych zdrojoch mali vytvoriť 

osobnostný profil dôležitej postavy z dejín, ktorá ovplyvnila charakter vyučovacieho predmetu. 

  

K bodu 3 

Obsah programu tvoril: 

a) Informácia – vymedzenie základných pojmov 

b) Zdroje informácií 

c) Spôsoby spracovania informácií 

d) Masmediálne komunikačné prostriedky 

e) Vedecké výskumy – digitálne čítanie, zásady 

f) Práca s informáciami na internete 

g) Kritické myslenie, kritické čítanie 

h) Aktivity – metódy na podporu kritického myslenia  

i) Práca so zdrojmi od autorov, ako napr. Bocková A., Hincová K., Húsková A., Kamenický 

M., Kimlička Š., či z webových stránok www.zmudri.sk, www.zones.sk, www.eduworld.sk,  

www.zodpovedne.sk, www.youtube.com, hashtag.zoznam.sk, www.kahoot.it 

j) Diskusia 

K bodu 4  

Praktická aplikácia témy – aktívna práca prítomných členov klubu na aplikačnej úlohe vo dvojiciach 

alebo individuálne, ktorá sa orientovala na tvorbu výučbového materiálu pre žiakov. Úlohou členov 

bolo pripraviť výučbový materiál pre žiakov, t. j. pomocou vyhľadávania v rôznych zdrojoch 

(učebnice, knihy, pracovné listy, internetové zdroje) mali vytvoriť osobnostný profil dôležitej postavy 

z dejín (vedec, spisovateľ, politik, literárny kritik, svätec a pod.), ktorá ovplyvnila charakter 

vyučovacieho predmetu. Do záveru mali uviesť správne bibliografický záznam všetkých využitých 

zdrojov. Členovia pracovali za svoj aprobačný predmet. Potom sa členovia podelili so svojimi 

prácami s ostatnými a diskutovali o ďalších možných obmenách aktivity. Dané aktivity môže člen 

klubu použiť na výučbe svojho aprobačného predmetu v rámci edukačného procesu.  

http://www.zmudri.sk/
http://www.zones.sk/
http://www.eduworld.sk/
http://www.zodpovedne.sk/
http://www.youtube.com/
http://hashtag.zoznam.sk/
http://www.kahoot.it/


13. Závery a odporúčania: 

 

K bodu 5 

Pedagogický klub prijal tieto závery:  

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Práca s informáciami. Cieľom bolo to, ako 

vyhľadávať, kriticky zhodnotiť, zatrieďovať a využívať informácie pri samostatnej práci. Jeho obsah 

sa zameral na prácu s informáciami prezentovanými prostredníctvom knižných, či internetových 

zdrojov, ich využívanie pri vytváraní úloh a zadaní v predmetoch humanitného zamerania.  

 

Dohodli sa, že je dôležité poznať prostriedky a spôsoby spracovania informácií a tiež ako správne 

zapísať bibliografický údaj.  

Žiakov budú viesť k rozvíjaniu digitálnej gramotnosti a zásad digitálneho čítania na hodinách 

anglického jazyka, slovenského jazyka, dejepisu, katolíckeho náboženstva a občianskej náuky.  

Rozvíjala sa kompetencia práce s informáciami u členov klubu, ktorí budú naďalej priebežne 

vyhľadávať materiály a zdroje k nasledujúcim stretnutiam klubu, vzájomne spolupracovať pri ich 

realizácii, ako aj tvoriť výučbové materiály pre žiakov  na vyučovaní, čím obohatia svoj profesionálny 

prístup v edukačnom procese. 

 

K bodu 6 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Oboznámiť sa s témou dnešného stretnutia - teoretické vymedzenie práce s informáciami. 

V praxi vedieť vyhľadávať, kriticky zhodnotiť, zatrieďovať a využívať informácie pri samostatnej 

práci.   

Aplikovať rozvíjanie práce s informáciami cez digitálnu gramotnosť, viesť k rozpoznaniu 

dezinformácie prostredníctvom kritického myslenia.  

Naďalej aktívne spolupracovať pri plnení vytýčených úloh a cieľov výmenou skúseností 

z pedagogickej praxe a vzájomnou inšpiráciou pri nasledujúcich stretnutiach klubu.  

Viesť žiakov k rozvíjaniu zručnosti práce s informáciami cez rôzne výučbové materiály pomocou 

relevantných zdrojov v edukačnom procese humanitných predmetov a jazykov v podmienkach 

SOŠPg sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia: 20. 1. 2022 

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 Neprít. SOŠPg sv. CaM 

3. PhLic. Martin Mati  SOŠPg sv. CaM 

4. Mgr. Ivana Vachaľová   SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Lucia Grinčová  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Lýdia Venceľová   SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Simona Šubjáková  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.     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


