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11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia: 

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

téme Tvorba úloh so zameraním na čitateľskú gramotnosť. 

Rámcový program stretnutia bol orientovaný na prípravu úloh – medzipredmetové vzťahy s 

metodikou literárnej a jazykovej výchovy a tvorivou dramatikou. Na stretnutí boli prezentované 

netradičné hravé a vedomostné úlohy prepájajúce literárne umenie s tvorivou dramatikou rozvíjajúce 

komunikačné zručnosti, slovnú zásobu, predstavivosť a kreativitu. 

Všetci členovia pedagogického klubu si vyskúšali v aplikačnej úlohe prezentované netradičné úlohy 

so zameraním na literárnu, jazykovú a čitateľskú gramotnosť. 

V závere pedagogického klubu diskutovali o type a využití daných úloh v jednotlivých predmetoch. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Úvod, privítanie členov klubu, zhrnutie predchádzajúceho stretnutia 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia 

3. Tvorba úloh so zameraním na čitateľskú gramotnosť  

4. Praktická aplikácia témy 

5. Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

6. Záver 

K bodu 1: 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov klubu Tvorivosť a fantázia v umení a zhrnutie 

predchádzajúceho stretnutia.  

K bodu 2: 

Prítomní členovia pedagogického klubu boli oboznámení s témou a obsahom stretnutia  - Tvorba úloh 

so zameraním na čitateľskú gramotnosť, ako aj s aplikačnou úlohou pozostávajúcou z netradičných 

úloh rozvíjajúcich jazykové zručnosti a schopnosti. 

K bodu 3: 

Obsah programu tvoril: 

a) úlohy so zameraním na čitateľskú gramotnosť – priblíženie úloh – medzipredmetové vzťahy 

s metodikou literárnej a jazykovej výchovy a tvorivou dramatikou, 

b) prezentovanie netradičných úloh: 

− Nájdi autora – k jednotlivým očíslovaným ukážkam z diel priraďte meno autora (resp. 

príslušné písmeno abecedy),   

− Čelovka – odhaliť identitu spoluhráčov podľa pojmu (povolanie, národnosť, postavy z 

filmov a kníh, speváci a pod.) napísanom na čelenke, ktorú má každý nasadenú na 

hlave, 

− Zapamätanie slov z textu – zapamätať si čo najviac slov z vypočutého textu 

a prerozprávať text ďalšej osobe,  

− Tik tak bum! – po vytiahnutí si slabiky a vytiahnutí si jedného z troch papierikov, ktorý 

určí pozíciu v slove, na ktorom sa má daná slabika v slove nachádzať, vymyslieť slovo s 

danou slabikou s jej správnou pozíciou, následne podať „BOMBU“ (mobil s aplikáciou 

Tick Tack Bumm) ďalšiemu hráčovi, 

− Ukáž jazykolamy – vytiahnuť si papierik, na ktorom je jeden slovenský jazykolam, 

predviesť ho ostatným pantomímou (prípadne zvukom).  

K bodu 4: 

Praktická aplikácia témy – prítomní členovia klubu pracovali časť stretnutia spoločne na aplikačnej 

úlohe. Vyskúšali si všetky prezentované netradičné úlohy pre žiakov na rozvoj literárnej, jazykovej 

a čitateľskej gramotnosti. Úlohy riešili individuálne a skupinovo. Úlohy boli zacielené na pamäť, 

pozornosť, na rozvoj kritického myslenia, umeleckého myslenia a cítenia a schopnosti analýzy a 

syntézy. Vhodne zvolené úlohy – hry môžu pomôcť žiakom získať kladný vzťah k predmetom, 

pomôžu im prekonať strach z vlastných chýb a nedostatkov. Cieľom predstavených hier bolo okrem 

zábavy aj precvičovanie, prehlbovanie a upevňovanie získaných vedomostí.  

Členovia pedagogického klubu pracovali aj s literárnymi textami – ukážkami diel z tvorby W. 

Shakespearea, A. Sládkoviča, S. Chalupku, J. G. Tajovského a I. Krasku. Pomocou interaktívnej 

tabule si overovali správne odpovede.  

13. Závery a odporúčania: 

K bodu 5: 

Pedagogický klub prijal tieto závery: 

Členovia pedagogického klubu sa bližšie oboznámili s témou Tvorba úloh so zameraním na čitateľskú 

gramotnosť. Spoločne si zahrali hry rozvíjajúce čitateľskú, literárnu a jazykovú gramotnosť, fantáziu, 

tvorivosť a kreativitu.  



Vyjadrili súhlas, že prezentované netradičné aktivizujúce úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti 

použijú nielen vo vyučovaní metodiky literárnej a jazykovej výchovy a tvorivej dramatiky, ale aj vo 

vyučovaní ostatných predmetov. 

 

K bodu 6: 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Aplikovať netradičné úlohy so zámerom na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov vo vyučovacom 

procese na SOŠPg sv. Cyrila a Metoda v Košiciach nielen v predmete metodika literárnej a jazykovej 

výchovy a tvorivá dramatika, ale aj v ostatných predmetoch.  

Pomocou netradičných úloh aktívne zapájať žiakov do vyučovacieho procesu, prinášať im nové 

podnety, rozvíjať ich literárne a jazykové schopností. Využívať interaktívnu tabuľu vo vyučovaní 

metodiky literárnej a jazykovej výchovy a tvorivej dramatiky.  

Používať aplikáciu Tick Tack Bumm počas hier vyžadujúcich časomieru v jednotlivých predmetoch 

vo vyučovaní. Aktívne spolupracovať výmenou skúseností z pedagogickej praxe. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia: 21. 1. 2022 

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. Mgr. Annamária Čintalová  SOŠPg sv. CaM 

3. ThLic. Marek Jeník  SOŠPg sv. CaM 

4. Ing. Monika Komárová  SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Erik Korfant  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Mária Majzeľová  SOŠPg sv. CaM 



7. Mgr. Milan Štefaňák  SOŠPg sv. CaM 

8. Mgr. Peter Tkáč, DiS. art. neprítomný SOŠPg sv. CaM 

9. Mgr. Jana Troščaková  SOŠPg sv. CaM 

10. Mgr. Lýdia Venceľová   SOŠPg sv. CaM 

 

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

 č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


