
  

Správa   o činnosti   pedagogického   klubu     

  

1. Prioritná   os   Vzdelávanie   
2. Špecifický   cieľ   1.1.1  Zvýšiť  inkluzívnosť  a  rovnaký  prístup  ku         

kvalitnému  vzdelávaniu  a  zlepšiť  výsledky  a        
kompetencie   detí   a   žiakov   

3. Prijímateľ   Gymnázium   Ľudovíta   Štúra   
4. Názov   projektu   Zlepšujeme   si   zručnos�   pre   život   
5. Kód   projektu    ITMS2014+   312011V561   
6. Názov   pedagogického   klubu     Klub   učiteľov   slovenského   jazyka   a   literatúry     
7. Dátum   stretnutia    pedagogického   klubu   7.   12.   2020   
8. Miesto   stretnutia    pedagogického   klubu   P17   -   učebňa   SJL   
9. Meno   koordinátora   pedagogického   

klubu   
Mgr.   Viera   Šuchmová   

10. Odkaz   na   webové   sídlo   zverejnenej   
správy   

h�ps://gymzv.edupage.org/a/zlepsujeme-si-zruc 
nos�   

11.   Manažérske   zhrnutie:    práca   so   súvislým   textom,   strategický   čitateľ,    čitateľské   zručnosti,   
čitateľská   stratégia   SQ3R.   

    
Kolegyne   v   rámci   Klubu   SJL   diskutovali   o   rôznych   skúsenostiach   pri   práci   so   súvislým   
textom.   Priniesli   rôzne   ukážky   úloh,   v   ktorých    žiaci   pracovali   s   umeleckým   textom   na   
hodinách   literatúry.   

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

  
Charakteristické   znaky   strategického   čitateľa:   

- K   čítaniu   má   pozitívny   prístup   –   rád   číta.   
- Vie   pochopiť   úlohy   a   ich   účel.   
- Rozlišuje   prístup   k   čítaniu,   keď   sa   učí   a   keď   číta   pre   potešenie.   
- Analyzuje   úlohy,   stanovuje   si   ciele   a   vyberá   stratégie,   ktorými   

ciele   dosiahne.   
- Rozpoznáva   typ   textu   a   jeho   štruktúru.   
- Využíva   doterajšie   vedomosti   na   získanie   porozumenia   z   kontextu.   
- Používa   sebaevalvačné   stratégie   na   overenie   či   porozumel   zmyslu   

textu.     
- Číta   text   opakovane   rôznymi   spôsobmi,   až   kým   všetkému   neporozumie.   

                Základné   čitateľské   zručnosti:   
- skimming,   
- scanning,   
- search   reading,   
- extenzívne   čítanie,   
- intenzívne   čítanie.   

                 Čitateľská   stratégia   SQ3R   

  
Kolegyne   diskutovali   o   svojich   skúsenostiach   pri   práci   so   súvislým   textom.   Venovali   sa   
pojmom   strategický   čitateľ   a   čitateľské   zručnosti.   Detailne   sa   venovali   čitateľskej   stratégii   
SQ3R.   
  

13.   Závery   a odporúčania:   



  

  

Príloha:   

Prezenčná   listina   zo   stretnutia   pedagogického   klubu   

       Členky   Klubu   SJL   budú   počas   ďalšieho   stretnutia   pokračovať   v   preberanej   téme   o   rôznych   
formách   čitateľských   študijných   stratégií.   Skúsenosti,   s   ktorými   sa   vzájomne   podelili,   využijú   
na   svojich   hodinách   pri   práci   so   súvislým   textom.   
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