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1 1. Manažérske zhrnutie:

Devätnáste stretnutie klubu v školskom roku 2020120fl — Stratégie porozumenia textu
Rozširovanie a prehlbovanie praktických a profesijnýeh zručností

U. lllavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu strelnutia:

Stratégie porozumenia textu
Rozširovanie a prehlbovanie praktických a profesijných zručností

1. Úvodné privítanie, oboznámenie sa s témou stretnutia
2. Hlavná téma: Stratégie porozumenia textu
3. Rozširovanie a prehlbovanie praktických a profesijných zručností
4. Diskusia

Po úvodnom privítaní sa pedagogický klub zaoberal hlavnou témou — Stratégie porozumenia textu

Čitatel‘ská gramotnosť je definovaná ako schopnosf porozumieť a používat‘ také písomné
jazykové formy, ktoré vyžaduje spoločnosť a/alebo ktoré majú hodnotu prejednotlivca. Mladí čitatelia
můžu konštruovat‘ význam z rozmanitých textov. Cítajú za účelom vzdelávania sa, účasti v komunitách
čitateľov v škole a každodennom živote a pre potešenie.

Je to univerzálna technika, ktorá robí žiaka schopným nielen prečítať slová, vety a celé texty, ale
aj pochopiť prečítané a ďalej s obsahom a získanými informáciami pracovat‘. Pri takomto chápaní
problematiky čitatel‘skej gramotnosti nieje až tak vel‘mi důležitá ani rýchlosť, ani plynulost‘ čítania, ale
podstatné je porozumenie textu a používanie informácií z neho. Súčast‘ou čitatel‘skej gramotnosti sú
čitatel‘ské schopnosti a zručnosti, čitatel‘ské návyky, záujmy, postoje, motivácia k čítaniu a vedornosti
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ČitatcVská gramotnosf (ďalej len ČG) sa považuje za existenčnú a základnú kompetenciU
vzdelaného človeka, bez ktorej nemožno dosiahnuť všetky ďalšie kompetencie. Nároky na čitateľskú
zručnost‘ sa stále zvyšujú a jednotlivci musia pracovat‘ $ textovými informáciami novými a
komplikovaneišími spósobmi.

Čitatel‘skú gramotnost‘ je možné u žiakov rozvíjať pomocou róznych čitaterských stratégií.
Čitatel‘ské stratégie predstavujú výber súboru činností, akými sa získavajú a spracúvajú informácie.
Vytvorené sú zo zámerne zvolených krokov konkrétnych činností.

Prehľad vybraných stratégií:
SQ3 R — preskúmaj text — z osnovy, podnadpisov tvor otázky — čita] — odpovedai na otázky,

parafrázuj —prever (sebaevalvácia).
SQ4R — stratégia má oproti predehádzajúcej rozvinutý algoritmus: pred krok prever je vsunutá

aktivita daj do súvislosti.
PLAN — predpovedať —lokalizovat‘ — pridat‘ — záznam.
PROR — predčítanie — čítanie — usporiadanie — preskúmanie.
KWL — čo vjem — čo chcem vediet‘— čo som sa dozvedel.
RAP — čítaj —pýtaj sa—parafrázuj.
REAP — čita] — dekóduj— spoznánikui — premýšľaj.
Kreatívne mapovanie — čita] — tvor obrázok.
Členovia klubu sa pri svojej práci zamerali najmä na texty, s ktorými pracujú na hodinách

literatúry a ktoré študentom najviac pomóžu pri príprave na záverečné skúšky. Pri práci s týmito textami
sa snažia využívať a pracovať s vyššie uvedenými čitatel‘skými stratégiami a aplikovat‘ tieto stratégie do
praxe.

13. Závery a odporúčania;

~ramotnosfjejedným z najväčších úspechov akejkol‘vek spoločnosti,ie známkou civilizácie.

Naším cieľomje vrátit‘ žiakov späť ku knihe, naučiť ich čítaniu s porozumením, aby žiak:
) dokonale používal ‚naterinský jazyk a cudzí jazyk,
) vyjadroval svoj názor vhodným spósobom a aby si ho vedel obhájit~
) bol schopný vyjadrit‘ svoje myšlienky a pocity,
) názory vyjadroval adekvátne,
) vhodne sa vyjadroval ku kritike a prUÍmal kritiku druhých,
) počúval a rešpektoval názory druhých,
) komunikoval vjednom cudzwn azyku a osvojil si základy druhého cudzieho jazyka,
) vedel vyhľadávat‘ a využívat‘ pri učení rózne zdroje informácií, osvojil si metódy štúdia

a práce s informáciami.
Na splnenie vytýčených ciel‘ov používame aktivizujúce vyučovacie metódy, a to predovšetkým

samostatnú prácu žiakov, prácu vo dvojiciach a skupinovú prácu. Okrem samostatnei práce zacielenej
na získanie vedomostí, návykov a ďalších zručností je nevyhnutné, aby žiaci objavovali nové poznatky
experimentovaním a vlastnou činnost‘ou. Vo vyučovaní budeme akceptovat‘ využívanie súvislých i
nesúvislých textov z róznych prameňov, pri ktorých budú mód‘ žiaci uplatnit‘ logické myslenie,
tvorivost‘, analytické I syntetické postupy, schopnost‘ zovšeobecňovať, porozumiet‘ synonymickým
schémam a hl‘adat‘ paralelné spojenia a východiská.

Príloha Prezenčná ‚istina zo stretnutia pedagogického klubu


