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10. 

Úvod: 

Stručná anotácia 

Pedagogický klub Tvorivosť a fantázia v umení sa na svojich stretnutiach zameral na oboznámenie 

a osvojenie si pojmu čitateľská gramotnosť. Svoju pozornosť sústredil na teoretické východiská 

pojmu čitateľská gramotnosť, jej charakteristiku vo výskume PISA, na čitateľskú gramotnosť 

v kľúčových kompetenciách žiaka – v obsahovom a výkonovom štandarde jednotlivých predmetov: 

hra na hudobný nástroj (HNN), metodika edukačných činností (ECM), metodika hudobnej 

výchovy  (MHU), metodika literárnej a jazykovej výchovy (MLJ), metodika rozvíjania 

matematických predstáv (MRM), metodika telesnej výchovy (MTN), metodika výtvarnej výchovy 

(MVR) a tvorivá dramatika (TDA).  

Činnosť pedagogického klubu bola zameraná taktiež na techniku čítania, na inovatívne aktivizujúce 

vyučovacie metódy, ktoré boli následne aplikované v hravých nácvikoch, cvičeniach a úlohách pre 

študentov vo forme pracovných listov.   

Členovia klubu si prostredníctvom stretnutí zvyšovali odborné vzdelávanie zdieľaním vzájomných 

skúsenosti, prehlbovali si vedomosti so zámerom na čitateľskú gramotnosť žiakov. 

Písomný výstup pedagogického klubu zahŕňa vypracované aplikačné úlohy z vybraných stretnutí           

a pracovné listy pre žiakov s cieľom rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov. 
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Zámer a priblíženie témy písomného výstupu 

Písomný výstup vychádza zo získaných odborných vedomostí a praktických skúsenosti jednotlivých 

členov klubu, ako aj zo vzájomnej výmeny odporúčaní spojených s čitateľskou gramotnosťou. Ďalej 

vychádza z potreby metodického materiálu rozvíjajúceho čitateľskú gramotnosť pomocou  

inovatívnych aktivizujúcich vyučovacích metód v predmetoch HNN, ECM, MHU, MLJ, MRM, 

MTN, MVR a TDA.  

 

 

 

Jadro: 

Popis témy/problém 

V rámci písomného výstupu pedagogického klubu Tvorivosť a fantázia v umení boli každým členom 

pedagogického klubu vyhotovené nasledujúce materiály: 

− Aplikačná úloha č. 1:  

Tvorba úloh na čítanie s porozumením a pracovných listov v jednotlivých predmetoch členov 

pedagogického klubu – wordový dokument 

− Aplikačná úloha č. 2:  

Tvorba úloh na čítanie s porozumením v jednotlivých predmetoch členov pedagogického 

klubu a ich prezentácia pomocou interaktívnych pomôcok – prezentácia 

− Aplikačná úloha č. 3:  

Tvorba úloh na čítanie s porozumením v jednotlivých predmetoch členov pedagogického 

klubu – prezentácia 

− Aplikačná úloha č. 4:  

Vytvorenie obrázka pomocou webovej stránky:  https://wordart.com/create metódou 

brainstorming v súvislosti s vyučovacím predmetom pedagóga. 

− Aplikačná úloha č. 5:  

Vytvorenie anagramu, literárnej hádanky a akrostichu – wordový dokument 

− Pracovné listy: 

Sú súčasťou portfólia pedagógov a sú  k dispozícii k nahliadnutiu. Ich úmyslom bolo zvýšiť 

čitateľskú gramotnosť žiakov Strednej odbornej školy pedagogickej sv. Cyrila a Metoda 

v Košiciach pomocou inovatívnych a aktivizujúcich metód a rôznych úloh zameraných na 

prácu s textom. Každý pedagóg vytvoril dva pracovné listy. 
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Záver: 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

 

Členom pedagogického klubu odporúčame: 

− zakomponovať vytvorené materiály do výchovno-vzdelávacieho procesu  

− poskytnúť po implementácii vytvorených materiálov spätnú väzbu ostatným členom klubu 

− aplikovať vo výchovno – vzdelávacom procese inovatívne a aktivizujúce metódy zamerané 

na rozvoj čitateľskej gramotnosti v jednotlivých predmetoch  

− využívať moderných didaktické a interaktívne pomôcky, program ActiveInspire  
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