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2. Manažérske zhrnutie:  

           1.Oboznámenie sa s programom pedagogického klubu 
           2.Prezentácia:  Mgr. Alica Vontorčíková 
           3.Prednáška:  Dr. Mária Pappová 
           4.Práca s textom - všetci členovia klubu  
           5.Zhrnutie, príprava budúceho textu, rozdelenie úloh 

 

3. Hlavné body, témy, zhrnutie  priebehu stretnutia 

• Dňa 8.1. 2021 Mgr. Ladislav Lörincz otvoril stretnutie členov pedagogického klubu 
ČTG.  Vzhľadom  na pandemickú situáciu  sa stretnutie konalo online formou v aplikácii 
MS Teams-u. 



 

 

• Pani Mgr. Alica Vontorčíková prezentovala prácu s textom v diele A. Sládkoviča 
Marína. Prezentácia bola venovaná aj významnému 200. výročiu narodenia 
básnika a jeho nesmrteľnému dielu - básnickej skladbe Marína. V práci sú 
identifikované hierarchie informácií s cieľom hľadať vzťahy medzi myšlienkami, 
explicitné a implicitné informácie, ich  vyústenie do absolutizovaného citu lásky 
ako najväčšej hodnoty ľudského života.  

• V rámci stretnutia sa uskutočnila metodická prednáška  Dr. Márie Pappovej na 
tému: Špecifiká porozumenia textu. Dr. Pappová nastolila problém porozumenia 
textu z hľadiska schopnosti, zručnosti a vedomosti, teda z aspektu kompetencie 
(mentálnej schopnosti) čitateľa. Upozornila najmä  na to, aby sa nezabudlo na 
základný cieľ, a to kognitívnu funkciu  každého textu a z neho vyplývajúcu 
metakogníciu.  Texty na ČTG majú špecifické kritériá.  Musia byť komplexným 
súborom všetkých kompetencií. Je veľmi dôležité stanoviť si jasný cieľ, stratégiu 
a štruktúru hodiny (vhodný výber textu, kompetencie), interpretovanie, 
vyvodenie, príčinnosť a porozumenie. Pri výbere textov a tvorbe úloh by sme mali  
postupovať podľa Bloomovej taxonómie, prípadne využiť aj Vennov diagram. 
Objasnila nám jednotlivé fázy práce s textom a postupnosť krokov pri tvorbe 
úloh. Cenná informácia bolo aj stanovenie počtu úloh, ktoré sa viažu k jednému 
textu, aby splnil kritéria  na  rozvoj čitateľskej gramotnosti. Prednášky sa 
zúčastnili aj členovia PK SJL. 

• Členovia pedagogického klubu po prednáške pracovali na tvorbe úloh podľa 
metodického odporúčania. Zamerali sme sa hlavne na stratégiu tvorby otázok, 
úlohy na kreatívne mapovanie obsahu textu, produktívne otázky, úlohy na 
rozpoznanie napr. zaangažovanosti autora, overovanie faktov, dokumentovanie 
myšlienok v texte a pod.. 

Závery a zhrnutie 

• Členovia pedagogického klubu si rozdelili úlohy a prípravu literárnych 
materiálov na prácu s textom autora Dušana Dušeka.  
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
Podklady z MS Teams zo stretnutia klubu 

 

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu              
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PREZENČNÁ LISTINA 
 

Miesto konania stretnutia:  online prostredníctvom MS Teams 

Dátum konania stretnutia: 8.1.2021 

Trvanie stretnutia: od 14:15 do  17:15 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Kratochvílová Gabriela Prítomná prostredníctvom 
MS Teams-u 

Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 



 

 

2. Mgr. Lörincz Ladislav Prítomný prostredníctvom 
MS Teams-u 

Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

3. Mgr. Vontorčíková Alica Prítomná prostredníctvom 
MS Teams-u 

Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

4. Mgr. Dominika Antalová Neprítomná  Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

 

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

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. PaedDr.Mária Pappová Prítomná prostred-
níctvom MS 
Teams-u 

MPC Nitra 

2. Mgr.Mária Romanová Prítomná prostred-
níctvom MS 
Teams-u 

GCM 

3. Mgr.Anna Striešková Prítomná prostred-
níctvom MS 
Teams-u 

GCM 

 


