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Správa o činnosti pedagogického klubu
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11. Manažérske zhrnutie:

Sedemnáste stretnutie Hubu v školskom roku 202 1/2022 — Čítam s radosťou...
Príprava súťaže v umeleckom čítaní; rozdelenie úloh; realizácia

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

Čítam s radosťou...
Príprava súťaže v umeleckom čítaní; rozdelenie úloh;, realizácia

1. Uvodné privítanie, oboznámenie sa s témou stretnutia
2. Fllavná téma: Cítam s radosťou...
3. Príprava súťaže v umeleckom čítaní; rozdelenie úloh;, realizácia
4. Diskusia

Po úvodnom privítaní sa pedagogický Hub zaoberal hlavnou témou — Čítam s radosťou...
Súťaž Cítam s radosťou vznikla na našej škole pred niekoľkými rokmi ako spontánny nápad súvisiaci
s podporou čítaniachtivých žiakov, ktorí sa vo voľnoin čase radi venujú tejto ušľachtilej záľube.
Cieľom súťaže boto podporiť mladých ľudí k čítaniu krásnych knIh, pričom sme kládli dóraz na
umelecké čítanie spojené s prežívaním.
Do súťaže sa ‚‘tedy zapojili najmä žiaci nižších tried osemročného gymnázia, ktorí radi čítajú knihy,
majú svojich obľúbených autorov či brdinov a vracajú sa k nim. Tí sa pokusili zhostíť pomerne
neľahkej úlohy: pred svojimi spolužiakmi prečítať obľúbené dielo (úryvok) čo najkrajšie. Tréma,
samozrejme, urobila svoje. Žiaci pochopili, že aj na „čítanie“ treba sústredenie, že niejejednoduché
dlhšie vnímať svoj hlas (počúvať sa) a že aj úryvok si treba vediet‘ vybrať. Niektorí totiž podcenili
výber a čítanie bob skór monotónne, než zaujímavé.
Každopádne, sút‘až vtedy zaujala žiakov i študentov a my by sme sa k nej Po rokoch opäť chceli vrátiť.
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Aspoň na úrovni školského kola. Chceme podporit‘ v študentoch helo (dnes už nie tak často viditeľné)
tvorivé ambície, chceme tiež „prinútiť“ poslucháčov (=spolužiakov) nachvíľu počúvat‘ spolužiaka
sústredene. A v koneČnom dósledku chceme vyzdvihnúť čítanie na umeleckú úroveň a pokúsiť sa tak
žiakom ukázat‘, že krásu slova majú vo svojich rukách (resp. v „hovoridlách“).

školské kolo v tomto školskom roku bude maf za úlohu organizovať Mgr. Lenka Janoková.
Našou snahou je zapojiť z každej triedy aspoň jedného žiaka. Súťaž bude mať dye kolá. V prvom kole
budú žiaci čítať krátky úryvok vybratý vyučujúcimi, budú mať na prípravu niekoľko niinút. Potom
úryvok prečítajú. Hodnotit‘ ho bude odborná porota aj publikum zložené zo žiakov. V druhom kole
prezentujú vlastný úryvok prózy, prečítajú ho celý čo možno najpósobivejšic. Opäť ho budc hodnotiť
porota aj publikum. Pridelené body sa potom zrátajú a bude vyhlásený víťaz na nižšie triedy
osemročného gymnázia a vyššie triedy gymnázia.

V diskusii sa členovia klubu vyjadrovali k časovému harmonogramu sút‘aže a hľadali vhodný termín.
Najvhodnejším sa zdá koniecjúna Po klasifikačnej porade. Síce sa hodnotenie súťažiacich neodrazí
v známke zo SJL, ale súťaž ani takúto ambíciu nemá‘

13. Závery a odporúčania:
Členovia klubu poverili Mgr. Lenka Janokovú organizovaním súťaže Čítam s radosfou pre všetky
triedy gynmázia. Súťaž by sa mala uskutočnit‘ do konca školského roka.
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Príloha:
Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu


