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11. Manažérske zhrnutie
Krátka anotácia
Ťažiskom štvrtého stretnutia pedagogického klubu bola diskusia o výbere vhodných textov na
nácvik čítania s porozumením.
Kľúčové slová
text, analýza, nácvik čítania s porozumením

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
Pedagogický klub sa zameral na analýzu textov na nácvik čítania s porozumením v rámci hodín
všeobecnovzdelávacích predmetov.
Členovia klubu tlmočili svoje skúsenosti s výberom textov na nácvik čítania s porozumením na
vyučovacích hodinách. Poukázali na potrebu využívania nielen umeleckých, ale aj vecných textov,
ktoré obsahujú publicistické, administratívne a náučné ukážky. Postupne sa identifikovali
najčastejšie chyby pri čítaní s porozumením súvislých umeleckých a vecných textov.
Pozornosť sa upriamila aj na správny postup žiakov pri práci s textom – čítanie – analýza otázok
k textu – odpoveď na otázky.
Pedagógovia sa zhodli na potrebe neustáleho aktualizovania textov na nácvik čítania
s porozumením, čo zároveň identifikovali ako jeden z ďalších nástrojov vzbudenia vnútornej
motivácie žiakov k pravidelnému čítaniu.

13. Závery a odporúčania:
Stretnutie členov klubu viedlo k výmene skúseností vyučujúcich s analýzou textov na vyučovacích
hodinách. Členovia klubu identifikovali potrebu zvýšenia motivácie k čítaniu používaním
aktuálnych „živých“ textov na hodinách všetkých všeobecnovzdelávacích predmetov.
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