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11. Manažérske zhrnutie:

Siedme stretnutie klubu v školskorn roku 2020/202 1 — Mimočítankové čítanie
Výber literárnych dicI na mimočítankové čítanie, spósoby využitia vybraných dicI na rozvoj čitatcl‘skej
gramotnosti
12. Hlavné body, témy stretnutia, zbrnutie priebehu stretnutia:

Mimočítankové čítanie
Výber literárnych dicI na mimočítankové čítanie, spósoby využitia vybraných diel na rozvoj čitatel‘skej
gramotnosti

1. Úvodné privítanie, oboznámenic sa 5 témou strctnutia
2. Hlavná téma: Mimočítankové čítanie
3. Výber literárnych dici na mimočítankové čítanie, spósoby využitia vybraných diel na rozvoj

čitateľskej gramotnosti
4. Diskusia

Po úvodnom privítaní sa pedagogický klub zaoberal hlavnou témou — Mimočítankové čítanie.

Na hodinách predmetu slovenský jazyk a literatúraje mimočítankové čítanie aktívnou súčasťou
rozvoja čitatel‘skej gramotnosti. Ziaci vnímajú literatúru ako súčasť predmetu od prvého ročníka
základnej školy, hoci názvy sa róznia. Ide najprv o čítanie, potom o literárnu výchovu a až na
strednej škole o literatúru ako umenie.
Na hodinách SJL učitelia bežne pracujú so školskými čítankami, ich úlohou je však vypestovaf
v žiakoch vzt‘ah k slovesnému umeniu. Ukázat‘ im, ako cez príbeh či vyznanie citov móžeme
meniť nielen svoje názory, ale aj dej iny. Tak sa stáva „čítankové“ čítanie i mimočítankové čítanie
silným nástrojom v rukách učitel‘a.
Skúsenosf vyučujúcich totiž dokazuje, že žiaci Po prečítaní diela (alebo ukážky z neho) majú
samostatný názor, vedia sa vyjadrit‘ k téme či myšlienke, dokážu s textom pracovat‘ a spracovaf ho



podľa požadovaných kritérií.
V rámci predmetu CIR móžu vyučujúce realizovat‘ prácu s tými textami, ktové sa v rámci bežných
vyučovacích hodin SJL riešia len okrajovo alebo sú nechané „napospas“ samostatnej práci žiakov
doma‘ To, žial‘, zvyčajne nebýva kvalitne odvedená práca.

Z mimočítankového čítania navrhujú vyučujúce predmetov SJL do CIR zavadit‘ tieto:
. poviedky Tajovského (pochopenie nespol‘ahlivého rozprávača) a Čechova (realistický

obraz človeka);
. novelu Neprebudený od Kukučína (psychologizácia postavy);
. román Anna Kareninová od Tolstého (rozvoj tvorivého myslenia);
. Puškinovho Eugena Onegina (na porovnanie romantických a realistických prvkov v diele);
. I-Iviezdoslavove diela — Krvavé sonety (problém osobný, občiansky a svetový), Ežo

a Gábor Vlkolinskí (problém zemianstva a jeho úpadku), Hájnikova žena (problém
morálky, viny a trestu), Zuzanka Hraškovie (sociálna problematika)‘

Súčast‘ou hodín CIR bude aj práca s róznymi súvislými a nesúvislými textami, v ktorých žiaci budú
pracovat‘ s róznymi typmi textov (tabul‘ky, grafy, schémy, pojmové mapy, gramatické cvičenia). leh
úlohou můžu byt‘ aj špecifické zadania, napr. na zistenie slohového postupu, útvaru či jazykového
štýlu, ale aj komplexně úlohy na čítanie s porozumením (čo z textu vyplýva, resp. nevyplýva). Na
gramatických cvičeniach je precvičovaná morfologická a syntaktická rovina jazyka a důležitý je aj
kontext, takže čítanie s porozumením je pri čítaní každej ukážky neoddelitel‘nou súčasfou jazykového
rozboru textu. Mnohé diela majú dopad aj na myslenie žiakov atí si ich spájajú so situáciami zo života,
takže úlohou bude využívat‘ aj mé informačné zdroje na hl‘adanie informácií súvisiacich s témou či
ideou diela (napr. statky, ktoré v súčasnosti vyvolávajú zmätky).

Diskusia prebiehala počas celého pedagogického klubu, takže sa vyučujúce CIR mohli inšpirovaf aj
postrehmi a nápadmi kolegov.

13. Závery a odporúčania:
Vyučujúcim CIR boli odporúčané mnohé literárne diela, knižné zdroje či internetové stránky,
v ktoiých nájdu možné pomocné zadania, cvičenia či úlohy, nápady, či postrehy, ktoré můžu v rámci
hodin realizovat‘ v predmete CIR.
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