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11. Manažérske zhrnutie:

Piate stretnutie klubu v školskom roku 2022/2023 — Asociácia učiteYov slovenského jazyka a literatúry
Rozširovanie a prehlbovanie praktických a profesijných zručností

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

Asociácia učiteľov slovenského jazyka a literatúry
Rozširovanie a prehlbovanie praktických a profesijných zručností

1. Úvodné privítanie, oboznámenie sa s tůmou stretnutia
2. Hlavná téma: Asociácia učiteľov slovenského jazyka a literatúry
3. Rozširovanie a prehlbovanie praktických a profesijných zručnosti
4. Diskusia

Po úvodnom privítaní sa pedagogický klub zaoberal hlavnou témou — asociáciou učiteľov
slovenčiny .

Koordinátorka oboznámila členov klubu s organizáciou, v ktorej sú zoskupení učitelia slovenského
jazyka a literatúry na Slovensku. Jej ofkiálny názov je Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny.
Na webových stránkach sú podrobnejšie inforn~ácie uvedenej organizácie. Ide najmä o stránku:
http://www.sausba.skiindex.php

Z materiálovjejasné, že asociáciabola založená 15. marca 2002v Bratislave.
Jej ciel‘om je podporovaf postavenie SIL ako základného učebného predmetu v pedagogických
dokumentoch i v povedomi verejnosti na Slovensku i v zahraničí, presadzovat‘ záujmy učiteľov
SIL, podporovaf ich odborný rast, vytvorif priestor na diskusiu o problémoch vyučovania SJL.
SAUS je príspevková organizácia a nevyvíja zárobkovú činnosť. Sympatizanti, členovia
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a podporovatelia prispievajú finančnými darmi na jej chod.
Významným počinom SAUS je časopis Slovenčinár, ktorý vychádza od roku 2014. Počas šiestich
rokov vyšli ročne 3 čísla tohto časopisu.
Posledné dvojčíslo vyšlo v roku 2020 s počtom strán 24. V časopise sa nachádzajú články, ktoré
můžu byť v práci učiteľa SIL a CIR inšpirujúce a obohacujúce. Jde najmä o štúdie, ktoré, ak sa
dotýkajú maturitných zadaní, vedia vyučujúcim konkrétne pomócf zorientovať sa v zložitom
probléme napr. literárneho kontextu. V opačnom prípade sú skůr zaujímavým podnetom
rozširujúcim poznatky a vedomosti svojich čitateľov.
Zaujímavá je aj rubrika Jazykom o jazyku, v ktorej sa vtipne a vážne zároveň rieši jazykový
problé, slovná hračka využívaná najmá v médiách. V tomto čísle sa nešilo, či „keby stávkari
stávkovali, stávkové kancelárie by sbachovali“.

V diskusii vyučujúce Sit a CÍR vyzdvihli klady spolupráce s asociáciou. Mgr. Janoková je jej
členkou, avšak v posledných piatich rokoch sa na strehiuti nezúčastnila najprv kvůli pandemickej
situácii súvisiacej s ochorením COVID-19, potom kvůli tomu, že zhromaždenie sa konalo počas
vyučovacích dní na západe Slovenska a cestovanie tam a späf by zabralo d‘alšie dni.

13. Závery a odporúčania:

Členovia klubu odporúčajú vyučujúcim slovenského jazyka a literatúry využívaf stránku SAUS,
časopis Slovenčinár i vzájomné stretnutia vyučujúcich SiT.,, pokiaľ to pomůže kvalite výučby
predmetu, vzájomnej komunikácii medzi žiakmi a učiteľmi i osobnostnému rastu vyučujúcich.
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