
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

Prioritná os: Vzdelávanie 

Špecifický cieľ: 
1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc 
potreby trhu práce 

Prijímateľ: Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, 085 42 Bardejov 

Názov projektu: Inovujeme a vzdelávame pre prax 

Kód ITMS projektu: 312011Z527 

Názov pedagogického klubu: 14d Klub učiteľov PrG 

Dátum stretnutia pedagogického klubu 13.10.2020 

Miesto stretnutia pedagogického klubu Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, 085 42 Bardejov 

Meno koordinátora pedagogického klubu Ing. Emília Priputenová 

Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy https://iavpp.spsbj.sk 

 

MANAŽÉRSKE ZHRNUTIE: 
 
Hlavná téma stretnutia: Práca s textom, diskusia učiteľov 
 

Krátka anotácia: Členovia klubu prírodovednej gramotnosti rozoberali prácu so spracovaním textov s cieľom 

porozumenia obsahu, nadväznosti informácií, vyjadrením kľúčových slov a zisťovaním porozumenia textu žiakmi. 

 
Kľúčové slová:  technika čítania, porozumenie textu, kľúčové slová v texte, význam cudzích slov, veta, text, 

informácia, reprodukcia, prezentácia učiva, ústna odpoveď, písomná odpoveď 

 

https://iavpp.spsbj.sk/


HLAVNÉ BODY, TÉMY STRETNUTIA, ZHRNUTIE PRIEBEHU STRETNUTIA:  
 
Téma stretnutia: Práca s textom 

 

1) Otvorenie porady 

2) Vyjadrenie poznatkov z pedagogickej činnosti jednotlivých členov klubu v súvislosti 

so spracovaním textov používaných na hodinách. Analýza skúseností s technikou čítania žiakov, ich 

porozumením textu, vyjadrením významu cudzích – odborných slov, vyjadrením kľúčových slov, 

porozumením vety ako časti textu, porozumením nadväznosti viet v texte a vyjadrením hlavných 

informácií v texte. 

3) Spracovanie textov na prezentáciu učiva – veľkosť písma, zvýraznenie, množstvo textu, obrázky v texte, 

spôsob podania a pod. Výstup -  Analýza pracovného textu  

4) Diskusia 

a) Členovia klubu prírodovednej gramotnosti rozoberali témy - reprodukcia textu žiakom, 

zisťovanie porozumenia otázkami, hodnotenie reprodukovaných informácií, zisťovanie 

porozumenia písomnou formou – písomky, testy a pod. 

b) Diskusia o publikácii MPC: Rozvoj čitateľskej gramotnosti prácou s textami zameranými na 

osobnostný rozvoj a etické aspekty /Bačová, Darina – Ondrušková, Mária, 2015/ 

c) Vyjadrenie vlastných skúseností z jednotlivých predmetov členov pedagogického klubu. 

5) Záver 

 

ZÁVERY A ODPORÚČANIA: 
 
Odporúčame, aby sa členovia klubu, ktorí sa v rámci tejto témy vzdelávali, podelili so svojimi skúsenosťami 
s ostatnými členmi. 
 

1) Zhrnutie a plánovanie činností do ďalšieho obdobia, záver porady 

a) Zhrnutie činností: Analýza práce s textom 

b) Plánované činnosti: Úlohy a otázky. Formulácia, kladenie otázok. 

c) Záverečné uznesenia: Členovia PK pripravia analýzu pracovného textu predmetu, ktorý učia 
s dôrazom na ciele textu, cudzie slová, nadväznosť textu, kľúčové slová a spracovanie textu 
s cieľom jednoduchého porozumenia žiakom. 
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