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11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia: 

Deviate stretnutie pedagogického klubu Tvorivosť a fantázia v umení bolo venované téme Tvorba 

úloh so zameraním na čitateľskú gramotnosť. Rámcový program stretnutia bol zacielený na prípravu 

úloh – so zameraním na medzipredmetové vzťahy s metodikou literárnej a jazykovej výchovy a 

tvorivou dramatikou.  

Na stretnutí boli prestavené netradičné hravé a zábavné úlohy rozvíjajúce jazykovú, literárnu 

gramotnosť,  komunikačné zručnosti a tiež úlohy z tvorivej dramatiky poskytujúce žiakom priestor 

na sebavyjadrenie a rozvoj fantázie.  

V aplikačnej úlohe si všetci členovia pedagogického klubu vyskúšali prezentované netradičné úlohy 

zamerané predovšetkým na aspekty komunikácie, na rozprávanie, počúvanie, písanie, ako aj na 

osobnosť žiaka ako jedinečnú a sociálnu bytosť, na schopnosť spolupracovať v skupine a rešpektovať 

jeden druhého. 

  

V závere pedagogického klubu členovia diskutovali o type a použití daných úloh v jednotlivých 

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

 

1. Úvod, privítanie členov klubu, zhrnutie predchádzajúceho stretnutia 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia 

3. Tvorba úloh so zameraním na čitateľskú gramotnosť  

4. Praktická aplikácia témy 

5. Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

6. Záver 

K bodu 1: 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov klubu Tvorivosť a fantázia v umení a zhrnutie 

predchádzajúceho stretnutia.  

K bodu 2: 

Prítomní členovia pedagogického klubu boli oboznámení s témou a obsahom stretnutia  - Tvorba úloh 

so zameraním na čitateľskú gramotnosť. Boli poinformovaní o aplikačnej úlohe pozostávajúcej 

z netradičných úloh rozvíjajúcich jazykovú a literárnu gramotnosť, komunikačné zručnosti, vzťahy 

v skupine - ich fungovanie a kvalitu, osvojovanie si sociálnych rolí, tiež rozvíjajúcich umelecké 

myslenie a cítenie, obrazotvornosť, fantáziu, ako aj samotnú tvorivosť žiakov.  

K bodu 3: 

Obsah programu tvoril: 

a) úlohy so zameraním na čitateľskú gramotnosť – priblíženie úloh orientovaných na 

medzipredmetové vzťahy s metodikou literárnej a jazykovej výchovy a tvorivou dramatikou, 

b) prezentovanie netradičných úloh: 

− Veselá veta – vytvoriť vetu – všetky slová vo vete sa musia začínať rovnakou hláskou 

určenou učiteľom a mať toľko slov, ako číslo, ktoré padne po hodení kocky na jej vrchnej 

strane, 

− Tajomstvo na chrbte –  uhádnuť, aký obrázok má žiak nalepený na chrbte, otázky 

formulovať tak, aby sa dalo na ne odpovedať jednoznačne „áno“ alebo „nie“, požiadať o 

pomoc pri hádaní, 

− Deravé obrázky –  hľadať chýbajúce časti svojho obrázka a vkladať ich do otvorov, 

porozprávať ostatným príbeh o tom, čo je na ňom zobrazené, 

− Živé obrazy – pripraviť si živý obraz zo známej rozprávky a prezentovať ho pred celou 

triedou, 

− Príbeh z košíčka – vytiahnuť si 5 -7 lístkov so slovami z košíka, slová použiť a napísať 

vo svojom príbehu, prečítať príbeh pred celou triedou – skupinová práca, 

− Tornádo – chytiť učiteľom vyhodené obrázky do vzduchu a hľadať niekoho, s kým tvorí 

dvojicu, predstaviť sa ako dvojica v určenom poradí spoločne dohodnutým gestom, 

ktorým môže byť zvuk, pohyb alebo opis obrázka, 

− Tajomná osoba – charakterizovať opisom podstatných vlastností jedného zo žiakov 

sediacich v kruhu, správne identifikovať tajomnú osobu. 

K bodu 4: 

Praktická aplikácia témy – prítomní členovia klubu pracovali časť stretnutia spoločne na aplikačnej 

úlohe. Postupne si vyskúšali prezentované netradičné úlohy pre žiakov na rozvoj jazykovej, literárnej 

a čitateľskej gramotnosti. Pokyny k úlohám si prečítali na interaktívnej tabuli. Úlohy riešili 

individuálne a skupinovo.  

Členovia pedagogického klubu písali vety, v ktorých slová začínali na rovnakú hlásku, hádali obrázky 

nalepené na chrbte (ovocie, rastliny, zvieratá, predmety), vkladali do otvorov chýbajúce časti 

obrázkov a porozprávali ostatným príbeh o tom, čo je na nich zobrazené. V ďalších úlohách 

prezentovali v skupinách obraz zo známej rozprávky, písali príbeh, v ktorom zakomponovali  

vytiahnuté slová z košíka, vytvárali dvojice pomocou fotiek zvierat (zvieratá a ich mláďatá), 

predstavili sa ako dvojica spoločne dohodnutým gestom a slovne opísali charakteristické vlastnosti 

jednotlivých členov. Vybraté úlohy prepájajúce metodiku literárnej a jazykovej výchovy s tvorivou 



dramatikou podporili aktívny a pasívny slovník členov klubu, podnecovali ich tvorivé myslenie a 

riešenie problémov, viedli k prejaveniu emócií, podporovali sebavedomie, spontánnosť a rozvoj 

jemnej a hrubej motoriky. 

13. Závery a odporúčania: 

K bodu 5: 

Pedagogický klub prijal tieto závery: 

Členovia pedagogického klubu sa bližšie oboznámili s témou Tvorba úloh so zameraním na čitateľskú 

gramotnosť. Zahrali si hry rozvíjajúce literárnu, jazykovú a čitateľskú gramotnosť, tvorivosť, 

predstavivosť a vzťahy medzi členmi pedagogického klubu. Súhlasili, že prezentované netradičné 

aktivizujúce úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti použijú nielen vo vyučovaní metodiky literárnej 

a jazykovej výchovy a tvorivej dramatiky, ale aj vo vyučovaní ostatných predmetov. 

 

K bodu 6: 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Aplikovať netradičné úlohy so zámerom na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov vo vyučovacom 

procese na SOŠPg sv. Cyrila a Metoda v Košiciach nielen v predmete metodika literárnej a jazykovej 

výchovy a tvorivá dramatika, ale aj v ostatných predmetoch. Pomocou netradičných úloh aktívne 

zapájať žiakov do vyučovacieho procesu, rozvíjať ich komunikačné, literárne a jazykové schopností, 

schopnosti kooperácie a komunikácie, rozvíjať schopnosť aktívne počúvať a vytvárať priateľskú 

atmosféru. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia: 14. 1. 2022 

Trvanie stretnutia: od 13:35 hod. do 16:35 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Michaela Benediková  SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Annamária Čintalová  SOŠPg sv. CaM 

3. ThLic. Marek Jeník  SOŠPg sv. CaM 

4. Ing. Monika Komárová  SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Erik Korfant  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Mária Majzeľová  SOŠPg sv. CaM 



7. Mgr. Milan Štefaňák  SOŠPg sv. CaM 

8. Mgr. Peter Tkáč, DiS. art. neprítomný SOŠPg sv. CaM 

9. Mgr. Jana Troščaková  SOŠPg sv. CaM 

10. Mgr. Lýdia Venceľová   SOŠPg sv. CaM 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

 č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


