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1 1. Manažérske zlirnutie:

Piate stretnutie klubu v školskom roku 2020/202 1 — Prostriedky hodnotenia čítania s porozumením
Výmena skúseností v oblasti medzipredmetových vzfahov

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

Prostriedky hodnotenia čítania s porozumením
Výmena skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov

1. Úvodné privítanie, oboznámenie sa s témou stretnutia
2. Hlavná téma: Prostriedky hodnotenia čítania s porozumením
3. Výmena skúseností v oblasti medzipredmetových vzt‘ahov
4. Diskusia

Po úvodnom privítaní sa pedagogický klub zaoberal hlavnou témou — Prostriedky hodnotenia
čítania S porozumením.

Čítanie s porozumenímje vnímané ako nadpredmetová kompetencia. Takto k nej pristupujú aj
vyučujúce dR. Využívajú tým medzipredmetové vzt‘ahy a prepojenie na reálny život.
Ciel‘om predmetuje aj prepojenie čítania s porozumením s nutnosfou vzájomnej jazykovej
komunikácie ajej aplikácie do róznych gramatických javov.
V prvom ročníku je pozornosť upriamená na zvukovú rovinu jazyka, preto vyučujúce hodnotili
nasledovné aktivity: hl‘adanie ortografických a ortoepických chýb v mediálnych komunikačných
prostriedkoch.
Ziaci pochopili, že nie vždy sú informácie získané z médií kvalitné a nie vždy si ich móžu osvojiť.
Zároveň žiaci prezentovali svoju osobnú úroveň ortoepie.
Ziaci boji za svoje úlohy hodnotení zámkou aj ústne.
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Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

13. Závery a odporúčania:
Vyučujúci CIR aj ostatní členovia klubu sa zhodli na torn, aby sa zintenzívnila spolupráca v rámci
medzipredmetových vzťahov najmä v témach, ktoré dnes rezonujú v spoločnosti.


