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Správa o činnosti pedagogického klubu
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11. Manažérske zhrnutie:
Piate stretnutie klubu v školskom roku 202 1/2022 Prostriedky hodnotenia čítania s porozumením
Výmena skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov
—

12. Hlavně body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
Prostriedky hodnotenia čítania s porozumením
Výmena skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov
1.
2.
3.
4.

Úvodné privítanie, oboznámenie sa s témou stretnutia
Hlavná téma: Prostriedky hodnotenia čítania s porozumením
Výmena skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov
Diskusia

Po úvodnom privítaní sa pedagogický klub zaoberal hlavnou témou Prostriedky hodnotenia čítania
5 porozumením.
Vyučujúci predmetu CR sav zmysle hodnotenia odvolávajú na Metodicky pokyn č. 21/2011, ktorý
klasifikáciu SJL a vyučovacieho jazyka a literatúry posudzuje nasledovne:
—

(1) V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra a vyučovací jazyk a literatúra sú hodnotené tn
zložky predmetu: jazyk, sloh a literatúra.
(2) Predmetom klasifikácie v predmete slovenský jazyk a literatúra a vyučovací jazyk a literatúra sú
výsledky, ktoré žiak dosiahol v súlade s požiadavkami stanovenými v učebných osnovách
a vzdelávaeích štandardoch v rámci jednotlivých zložiek predmetu: jazyková, slohová a literárna
zložka. Hodnotí sa schopnosť získaf, upravif, spracovať, používat‘ a prezentovat‘ vedomosti, zručnosti
a návyky v konkrétnych situáciách, obsahová kvalita ajazyková správnost‘ odpovede, t. J. rozsah
slovnej zásoby, gramatická správnost‘, štylistická pósobivosť a stupeň rečovej pohotovosti.

V písomnom aj ústnom prejave má žiak preukázať komplexnost‘ ovládania jazyka, micru tvorivosti
a celkovú vzdelanosf a kultúrnosť v miere vychádzajúcej z učebných osnov a vzdelávacích štandardov.
(3) Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v predmete slovenský jazyk a literatúra a vyučovací
jazyk a literatúra klasifikujú podl‘a kritérií uvedených v odsekoch 4 až 8 v primeranom rozsahu pre
príslušný ročník štúdia.
(4) Stupňom 1 výborný sa žiak klasifikuje, ak sa vyj adrujc spisovno správnc, výstižne, kultivovane,
gramaticky správne v súlade s jazykovou normou a s funkciou (cieľom) jazykového prejavu
a komunikatívnou situáciou, a to v hovorenej i písanej forme. Vn svojich prejavoch využíva logicko
myšlienkové operácie, ako sú analýza a syntéza, abstrakcia, zovšeobecnenie. porovnávanie,
klasiflkácia, indukcia a dedukeia, analógia a zároveň dokáže vecne a presvedčivo argumentovat‘,
obhájit‘ svoj názor a kriticky hodnotit‘. Používa a ovláda odbornú jazykovú terminológiu. Pri
samostatnej tvorbe rozličných druhov textov v ústnej a písomnej forme v súlade s fhnkčnými
jazykovými štýlmi uplatňuje Iogickú nadväznosť a komunikatívnu funkčnost‘ slov a viet. Cíta plynule
s porozumením, pričom pozná a rozlišuje texty, orientuje sa v nich, dokáže zaznamenat‘ a vypísať
základné údaje. Umeleeký text analyzuje, hodnotí a porovnáva s mými utneleckými textami a
interpretuje umelecký a vecný text. Pri následnej analýze a hodnotení umeleckého diela dokáže
využívat‘ nadobudnuté poznatky z jednotlivých jazykových rovfn, štylistiky a teórie a dejín literatúry.
—

(5) Stupňom 2 chválitebný sa žiak klasifikuje, ak sa vyjadruje spisovne správne, výstižne,
kultivovane, takmer vždy gramaticky správne v súlade $ jazykovou normou a $ funkciou (ciel‘om)
jazykového prejavu a komunikatívnou situáciou, a to v hovorenej i písanej forme. Vo svojich prejavoch
využíva logicko-myšlienkové operácie, ako sú analýza a syntéza, abstrakcia, zovšeobecnenie,
porovnávanie, klasifikácia, indukcia a dedukcia, analógia, zároveň vecne a s pomocou učiteľa
argumentuje, obhajuje svoj názor a kriticky hodnotí. Používa a ovláda odbornú jazykovú terminológiu.
Pri samostatnej tvorbe rozličných druhov textov v ústnej a písomnej forme v súlade s fúnkčnými
jazykovými štýlmi primerane uplatňuje logickú nadvaznosť a komunikatívnu funkčnost‘ slov a viet.
Cita plynule s porozumením, pričom pozná a rozlišuje texty, orientuje sa v nich, takmer vždy dokáže
zaznamenat‘ a vypísat‘ základné údaje. Umelecký text primerane analyzuje, hodnotí a porovnáva
$ mými umeleckými textami a interpretuje umelecký a vecný text. Pri následnej analýze a hodnotení
umeleckého diela takmer vždy dokáže využívat‘ nadobudnuté poznatky zjednotlivých jazykových
rovín, štylistiky a tcórie a dejín literatúry.
—

(6) Stupňom 3 dobrý sa žiak klasifikuje, ak sa vyjadruje vhodne a kultivovanc, čiastočne
gramaticky správne v súlade s jazykovou normou a $ funkeiou (ciel‘om) jazykového prejavu
a komunikatívnou situáciou, a to v hovorenej i písanej forme. Vo svojich prejavoch s pomoeou učiteľa
je schopný čiastočne využívat‘ logicko-myšlienkové operácie, ako sú analýza a syntéza, porovnávanie.
S pomocou uěiteľa argumentuje, obhajuje svoj názor a hodnotí. Ciastočne používa odbornú jazykovú
terminológiu. Pri samostatnej tvorbe rozličných druhov textov v ústnej a písomnej forme v súlade
$ fbnkčnými jazykovými štýlmi dochádza k čiastočnému porušeniu logickej nadväznosti
a komunikatívnej funkčnosti slov a viet, v textoch sa objavujú štylistické a gramatické chyby. Ziak číta
nesúvislo umelecké a odborné texty, & pomocou učiteľa sa v nich orientuje a vypisuje základné údaje.
Interpretuje a porovnáva umelecký a vecný text, pričom čiastočne využíva poznatky zjednotlivých
jazykových rovín, štylistiky a teórie a dejín literatúry.
—

(7) Stupňom 4 dostatočný sa žiak klasifikuje, ak sa vyjadruje čiastočne gramaticky správne
v súlade s jazykovou normou a $ fUnkciou (ciel‘om) jazykového prejavu a komunikatívnou situáciou,
a to v hovorenej i písancj forme. Má obmedzenú slovnú zásobu a často používa nesprávne jazykové
prostriedky. Odbornú jazykovú terminológiu používa iba čiastočne. S pomocou učiteľa v ústnej
a písomncj formc tvorí jednoduché di uhy lextov, vi ičoin ducliádza k čiastočnému porušeniu logickej
nadväznosti a komunikatívnej funkčnosti slov a viet, v textoch sa objavuje väčšie nmožstvo
štylistických a gramatických chýb. Žiak číta pomaly, nesúvislo a s prestávkami, v umeleckých
a vecných textoch sa orientuje a vypisuje základné údaje s pomocou učiteľa. Dokáže jednoducho
interpretovat‘ umelecký alebo vecný text, a to s pomocou učiteľa a odpovedá na jednoduché otázky
súvisiace 5 prečítaným textom.
—

(8) Stupňom 5 nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vo vyjadrovaní robí gramatické chyby. Má
obmedzenú slovnú zásobu a často použfva nesprávne jazykové prostriedky. Jednoduché druhy textov
v ústnej i písomnej forme dokáže tvorit‘ iba s pomocou učiteľa. V ústnej alebo písomnej forme sa
vyskytujú štylistické a gramatické chyby. Ziak číta pomaly, nesúvislo, & prestávkami a v umeleckých
a vecných textoch sa orientuje iba $ pomocou učiteľa. Dokáže jednoducho iba s pomocou učitera
interpretovat‘ umelecký alebo vecný text a vel‘mi jednoducho odpovedat‘ na otázky súvisiace
—

S

prečítaným textom.

Predmet CIR však presne nespĺňa tieto kritériá, pretože čitateľská gramotnost‘ je nadpredmetovou
kompetenciou a prejavuje sa vo všetkých vyučovacích predmetoch, v ktorých žiak čita pokyny,
zadania, úlohy a pod. a pracuje podl‘a nich. Je to zároveň predmet, v ktorom chceme u žiakov prehibil‘
vzt‘ah k materinskérnu jazyku a chceme podporit‘ a motivovat‘ žiakov k čítaniu povinnej i nepovinnej
literatúry. Preto je súčasfou vyučovacích hodin CIR aj slovné hodnotenie, hodnotenic aktívneho
prístupu k domácej príprave či aktivna práca na hodine.
V diskuqii o predmetu vyplynulo, že rozhodne nechceme žinkov odradit‘ od čítania akéhokořvek texLu,
práve naopak; chceme im ukázat‘, že v dobe plnej informácií im v orientácii pornóže kritické myslenie,
možnosti preverovania (relevantných) zdrojov informácií, ich spracovanie atd‘.
13. Závcry a odporúčania:
Všotci člcnovia klubu sa zhodli na tom, že diskusia o iuedziptedineiových vzťahochje podnetná
a pomáha učiteľom pochopit‘ príčiny róznych chýb, ktorých sa v súvislosti s čítaním s porozumením
žiaci dopúšfajú. Rovnako sa zhodli na torn, že niektoré chyby sú ťažko odstrániteľné.
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