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11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia: 

Pedagogický klub Tvorivosť a fantázia v umení sa na svojom prvom stretnutí podrobne venoval 

teoretickým východiskám pojmu čitateľská gramotnosť – definícii podľa PISA a prezentovaniu 

interaktívnych a didaktických pomôcok súvisiacich s čitateľskou gramotnosťou.  

Diskutovalo sa o uplatňovaní čitateľskej gramotnosti v predmetoch 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), tvorivá dramatika (TDA), ako aj o praktickom 

použití prezentovaných pomôcok vo vyučovaní jednotlivých predmetoch. 

 

kľúčové slová: 

gramotnosť, čitateľská gramotnosť, kompetencie človeka, definícia čitateľskej gramotnosti, ciele 

čitateľskej gramotnosti, porozumenie textu, didaktické a interaktívne pomôcky 

http://www.kspgs.edupage.org/


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Priblíženie a vysvetlenie pojmu gramotnosť, čitateľská gramotnosť  

2. Prezentovanie a charakterizovanie interaktívnych a didaktických pomôcok  

3. Výmena skúseností pri využití jednotlivých pomôcok, aplikácia pomôcok na vyučovacích 

hodinách so zameraním na čitateľskú gramotnosť  

 

K bodu 1: 

Pomocou počítačovej prezentácie o čitateľskej gramotnosti sme sa podrobnejšie oboznámili 

s pojmom gramotnosť. Ten má vo svojej podstate veľa významov,  ktoré je možné klasifikovať 

a definovať podľa zamerania. Pojem gramotnosť má širokospektrálny význam a odráža sa v 

kompetenciách človeka. S čitateľskou gramotnosťou súvisia najmä komunikácia v materinskom 

jazyku, komunikácia v cudzom jazyku a kompetencia učiť sa, ako sa učiť. Ďalej sme sa venovali 

definícii čitateľskej gramotnosti podľa medzinárodnej hodnotiacej štúdii PISA. Zaujímali sme sa 

o hlavný cieľ a vedľajšie ciele pri čitateľskej gramotnosti, postupy, stratégie a techniky učenia, ako 

aj o porozumenie textu. Diskutovali sme o úrovni čitateľskej gramotnosti na našej škole 

a o problémoch, s ktorými sa stretávame na vyučovacích hodinách jednotlivých predmetoch. 

 

K bodu 2: 

Prostredníctvom počítačovej prezentácie a videí sme si priblížili interaktívne a didaktické pomôcky. 

Prvou prezentovanou pomôckou bol vizualizér EPSON, ktorý dokáže nasnímať fotografiu, list 

papiera s textom, predmety a previesť ich do digitálnej podoby.  

S Kúzelným čítaním od ALBI sme sa oboznámili najprv pomocou videí. Učitelia si neskôr vyskúšali 

prácu s interaktívnou ceruzkou. Vďaka špeciálnej technológii môžu hovoriace knihy naplno využívať 

aj deti v predškolskom veku, ktoré ešte nevedia čítať.  

Diskutovali sme aj o využití interaktívnej tabuli vo vyučovacom procese, o možnostiach v súvislosti 

s čitateľskou gramotnosťou.  

Ďalšími prezentovanými pomôckami boli slúchadlá Šepot a tablet.  

 

K bodu 3: 

Diskutovali sme o praktickom využití vizualizér EPSON vo vyučovacom procese, napr. vo vyučovaní  

HNN pri nasnímaní notového zápisu skladieb, MLJ, MHU, MVR pri nasnímaní kníh, učebných 

textov,  MVR pri nasnímaní postupu pri výtvarných technikách, MVR nasnímaní pracovných listov.  

Interaktívnu pomôcku Kúzelné čítaním od ALBI môžu efektívne využívať aj žiaci našej školy počas 

svojej praxe v MŠ alebo ŠKD.  

Pri interaktívnej tabuli sme svoju pozornosť sústredili na interaktívne cvičenia na podporu čitateľskej 

gramotnosti: dopĺňanie slov (napr. chýbajúce slovo v básni, názov skladby, meno výtvarného umelca, 

...), priraďovanie slov (autora k skladbe, pojem k definícií, ...), samotné písanie.  

Spolu s učiteľmi sme si vzájomne vymieňali skúsenosti s použitím spomínaných pomôcok. 

 



13. Závery a odporúčania: 

− rozvíjať čitateľskú gramotnosť v jednotlivých predmetoch  

− používať prezentované didaktické pomôcky na zvýšenie čitateľskej gramotnosti – 

vizualizér, Kúzelné čítanie, interaktívnu tabuľu, slúchadlá Šepot, tablet atď. na vyučovacích 

hodinách 

− oboznámiť žiakov s možnosťami prezentovaných pomôcok a ich následnou aplikáciou v 

praxi (MŠ, ŠKD) 

− efektívne využívať pomôcky v rôznych fázach vyučovacej hodiny -  inovatívnym prístupom 

vo vyučovacom procese pomáhať rozvíjať čitateľskú gramotnosť  
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia: 18. 9. 2020 

Trvanie stretnutia: od 13:35 hod do 16:35 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Michaela Benediková  SOŠPg sv. CaM 

2. PaedDr. Katarína Grac, PhD.  SOŠPg sv. CaM 

3. Mgr. Nora Hentšelová  SOŠPg sv. CaM 

4. Ing. Monika Komárová  SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Mária Majzeľová  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Milan Štefaňák  SOŠPg sv. CaM 



7. Mgr. Annamária Šturáková  SOŠPg sv. CaM 

8. Mgr. Jana Troščáková  SOŠPg sv. CaM 

9. Mgr. Marcela Veberová  SOŠPg sv. CaM 

10. 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 

    

    

    

 

 

 


