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Správa o činnosti pedagogického klubu

1. Prioritná os
2. Špecifický cid‘

Vzdelávanie
.1 Zvýšíť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku

3. Prijímatel‘

kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a
kompetencie detí a žiakov
Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov

.

4. Názov projektu

Rozvíjanie matematickej, f‘inančnej, čitatel‘skej
a prírodovednej gramotnosti nevyhnutný
predpoklad na rozvíjanie kl‘účových kompetencií
a získavanie praktických a profesijných zručností
žiakov Gymnázia v Trebišove.
31201 1U093
5.6.6. Jazyk a komunikácia
26. 4. 2021
USJL
Mgr. Lenka Janoková
www.gymtv.sk
—

5. Kód projektu l‘I‘M82014+
6. Názov pedagogického klubu
‘7. Dátum stretnutia pedagogického klubu
8. Miesto stretnutia pedagogického klubu
9. Meno koordinátora pedagogického klubu
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej
správy
11. Manažérske zhrnutie:

Štrnáste stretnutie klubu v školskom roku 2020/2021 Časopis Jazyk a literatúra
Analýza časopisu v digitálnej forme sprístupnenej na ‘v‘vw.stuwedu.sk, návrh na využitie časopisu
—

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
Časopis Jazyk a literatúra
Analýza diagnostických testov, návr~y na zlepšenic
1.
2.
3.
4.

Úvodné privítanie, oboznánienie sa $ témou stretnutia
Hlavná téma: Casopis Jazyk a literatúra
Analýza časopisu v digitálnej forme sprístupnenej na www.statpedu.sk, návrh na využitie
časopisu
Diskusia

Po úvodnom privítaní sa pedagogický klub zaoberal hlavnou témou
analýzou a možnosťami využitia v našej škole.

—

Časopis Jazyk a literatúra, jeho

Jazyk a literatúra je časopis, ktorý vychádza od roku 20~4 v periodicite 6 čísel ročne. Ponúka priestor
pre publikovanie článkov a štúdií domácim odborníkom a učitel‘om zameraným na problematiku
vyučovaniajazykov (materinské, vyučovacie a cudzie) a literatúry na všetkých stupňoch vzdelávania
as tým súvisiacu reflexiu výsledkov výskumu v danej oblasti.
dánky a štúdie prechádzajú anonymným posudzovaním v rámci redakčnej rady. O zaradení príspevku
do konkrétneho čísla rozhoduje redakčná rada Jazyka a literatúry. Redakčná rada si tiež vyhradzuje
právo vykonaf v rukopise potrebné štylistické, jazykové a technické úpravy. Redakcia predpokladá, že
príspevok ponúknutý časopisu Jazyk a literatúra na uverejnenie, nebol publikovaný v mom periodiku
alebo zborníku.
V časopise sú tieto rubriky: 1. Vedecké štúdie a odborné články; 2. Z učiterskej praxe; 3. Diskusie
a polemiky; 4. Recenzie anotácie nové knihy; 5. lnformatórium.
—

—

Na webovej stránke www.satpcdti.sk jev archíve aktuálne niekol‘ko pdfdokumentov časopisu Jazyk
a literatúra (od roku 2014 do roku 2019).
Čienovia klubu si jednotlivé časopisy prezreli a zaujali ich nasiedujúce články a inforrnácie:
.
Slovenské rozprávky; odlíšenie od povestí; ich zberatel‘stvo
.
Fantastika v talianskej postmoderne (skůr pre vlastné využitie; vhodné ako text na precvičenie
učiva)
.
Výsledky PISA testovania I 5-roČných žiakov; najniä analýza výsledkov čitania s
porozumením (malo by zahřitiaf nielen dobrú techniku čítania, ale aj pochopenie prečítaného
textu)
.
Pochopenie nespol‘ahlivého rozprávača
.
Správna výslovnosf cudzích slov či skratiek (ŠEVT, Lidi, Piano)
.
Ľudovít Štúr očarni súčasníkov; PoŠTÚRenie mýtu
.
Osud slova „kazítko“
.
Práca s pojmom socialistický realizrnus
.
Ako čítať staršiu slovenskú literatúru
.
Ako vytvoriť beletrizovaný životopis
.
Jozef Gregor Tajovský
.
Balada v romantizme
.
Povcsť v romantizme
Členovia klubu sa oboznárnili s časopisom vjeho elektronickcj podobo a vyhl‘adali zaujímavé Články.
Zamerali sa najmä na využitie róznych materiáloch na hodinách slovenskéhojazyka a literatúry
a Čítania 5 porozumením.
Ako návrh na využitie jednoznačne odporúčali dvojčíslo I —2 z roku 2017, v ktorom bola spracovaná
tematika beletrizovaného životopisu s následnými róznymi inovatívnymi a aktivizujúcimi metódarni,
tiež spósoby čítania staršej slovenskej literatúry.
Z diskusie vyplynulo, že dnešnú náplň pedagogického klubu Jazyk a komunikácia využijú najmä
vyučujúci daného predmetu. Pre ostatných členov klubu bob dnešné zasadnutie obohacujúce v torn
zrnysle, že sa oboznárnili s problémarni teórie i praxe predmetu SJL, ktoré boli v časopise Jazyk
a literatúra publikované.

13. Závery a odporúČania:
Webová stránka www.statpedu.sk ponúka elektronickú podobu časopisov Jazyk a literatúra
a Pedagogické rozhl‘ady. V prvom prípade ideo niekol‘ko čísel časopisu vydávaného v rokoch 2017 až
2019 (teda toľkoje nájditel‘ných na stránke). Niektoré čísla poskytujú aj motivačné štúdie a články,
ktoré sana hodinách SJL a CIR dajú využiť. PK JaK odporúča vyuěujúcim predmetov SJL a CIR, aby
takúto obohacujúcu možnost‘ na vyučovacích hodinách využili.

14. Vypracoval (meno, priezvisko)
l5.Dáturn
16. Podpis
17.Schválil(meno, priezvisko)
18. Dáturn
19. Podpis
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Príloha:
Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

