
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku 

kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a 

kompetencie detí a žiakov 

3. Prijímateľ Súkromná základná škola waldorfská 
4. Názov projektu Inkluzívna škola ako učiaca sa organizácia 

 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011R551 
6. Názov pedagogického klubu  Klub učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 
7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 5.12.2019 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu SZŠW, Vihorlatská 10, Bratislava 
9. Meno koordinátora pedagogického klubu Veronika Mihóková 
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
http://waldorfskaskola.sk/tema/35/inkluzivna-
skola-ako-uciaca-sa-organizacia 

 

11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová  

Ako pomocou projektu divadla dosiahnuť  zlepšenia čítania s porozumením 

Dramatoterapia- uvažovanie nad textom, Spätný pohľad na prezentácie žiakov 8. ročníka  s témou 

biografií slávnych osobností 

Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
1/ úvodné privítanie, naladenie, 

2/ predstavenie programu, zhrnutie práce z minulého stretnutia 

3/ Dramatoterapia- práca s textom – hry s textom, uvažovanie nad textom- tvorivý seminár 

4/Spätný pohľad na prezentácie žiakov 8. ročníka 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zhrnutie: 

V dnešnom stretnutí sme sa venovali práci s textom. Pripomenuli sme si, ako je v dnešnej dobe veľmi 

dôležité disponovať čitateľskými zručnosťami, ktoré sú potrebné už v škole, aby učenie pre deti bolo 

efektívne a zmysluplné. Táto kompetencia však ovplyvňuje aj uplatnenie absolventov v praktickom 

živote a na trhu práce. Práca s umeleckým textom- rozvíja krásy duše. Aby sme predišli zbytočným 

problémom a aby boli naši žiaci správne vyzbrojení do reálneho života, mali by vedieť urobiť 

podrobnú analýzu textu, zhodnotiť prečítaný text, dokázať porovnávať rozličné informácie v textoch s 

neznámym obsahom a netypickej formy. Mali by vedieť rozlišovať, čo poskytuje text, kriticky ho 

hodnotiť a približovať sa k porozumeniu mimo textu, pracovať s textom s neznámou formou i 

obsahom, nájsť informáciu, dedukovať, ktoré informácie sú pri riešení úlohy podstatné a podobne. 

Následne sme sa spoločne pozreli na niekoľko metód z metodiky kooperatívneho efektívneho učenia, 

ktoré  nielen pomáhajú žiakom pri práci s textom, ale ich  k čítaniu aj motivujú. 

SKLADAČKA 

Text rozdelíme na štyri časti. Žiakom rozdáme text tak, že každý žiak má jednu zo štyroch častí. 

Nasleduje tiché čítanie textu. 

Vytvoríme tzv. expertné skupiny. V prvej expertnej skupine budú všetci tí, ktorí čítali 1. časť textu, v 

druhej tí, čo čítali 2. časť textu, v tretej expertnej skupine budú všetci tí, ktorí čítali 3. časť textu a 

napokon v štvrtej skupine sa stretnú všetci, ktorí čítali 4. časť textu. 

Pre prácu v expertných skupinách zadáme nasledovné pokyny: „Dôkladne sa porozprávajte o vašej 



časti príbehu. Upozornite sa vzájomne na dôležité veci. Staňte sa expertmi na svoju časť textu”. 

Vytvoríme nové zmiešané skupiny tak, aby sa v každej stretol expert na 1.časť, expert na 2., 3., a 4. 

časť. Každý expert postupne oboznámi ostatných v skupine so svojou časťou. Keď rozpráva expert na 

1. časť, ostatní v skupine ho aktívne počúvajú a kladú otázky na vysvetlenie. Potom pokračuje expert 

na 2.časť a za ním ostatní, až kým sa nevystriedajú všetci štyria a tým celá skupina zvládne celý 

príbeh. 

Príbeh v texte nie je ukončený. Vymyslite koniec príbehu. Môžeme zvoliť nasledovné možnosti: 

Každý sám vytvorí koniec príbehu a prečíta ho svojej skupine. V skupine kolujú papiere. Každý zo 

skupiny napíše na papier jednu vetu a posunie ho ďalšiemu v skupine, ktorý napíše ďalšiu vetu tak, 

aby nadväzovala na vety predchádzajúce. Tak vznikne v každej skupine 4-5 záverov príbehu. 

 PÁROVÉ ČÍTANIE 

Jednou z ďalších možností práce so žiakmi je aj párové čítanie. Úlohou je zvládnuť text, ktorý 

rozdelíme na dve časti. Každý z páru číta inú časť textu. Prvú časť číta žiak A, druhú časť žiak B. Po 

prečítaní žiak A referuje prvú časť textu žiakovi B. Žiak B mu kladie otázky. Potom sa vymenia. 

Takto spoločnými silami zvládnu celý text. Túto metódu je vhodné používať pri obsahovo 

náročnejších ukážkach, v ktorých je zložitejší dej alebo je v ňom veľa nových pojmov. Dá sa využiť 

na ktoromkoľvek predmete. Dôležité je, že žiaci sami pracujú s textom. 

 POSLEDNÉ SLOVO PATRÍ MNE 

Táto metóda je vhodná pre tých žiakov, ktorí neradi rozprávajú. Pomáha zverejňovať svoje myšlienky 

pred spolužiakmi, formulovať vecne a stručne ich nápady súvisiace s prečítaným textom, Nadviazať 

na to, čo už bolo povedané a neopakovať už povedané, pozorne počúvať komentáre spolužiakov, vžiť 

sa do spôsobu myslenia spolužiakov, rešpektovať pravidlá diskusie. 

 Popis metódy: 

1.Jeden žiak prečíta zaujímavý úryvok alebo citát z knihy. 

2. Spolužiaci sa snažia odhadnúť, prečo ich spolužiak vybral práve tento citát a snažia sa zistiť dôvod. 

Postupne sa k tomu môžu vyjadriť viacerí žiaci. 

3. V závere krátkej diskusie prečíta žiak, ktorý citát alebo krátky úryvok vybral, ostatným svoje 

poznámky – komentár k prezentovaným myšlienkam, ktoré z textu vybral. Toto jeho vyjadrenie 

predstavuje záver diskusie. Posledné slovo teda patrí tomu žiakovi, kto v úvode čítal svoje myšlienky 

z textu. 

Pri tejto aktivite musia žiaci dodržiavať určité pravidlá. Predovšetkým si neskáču do reči, 

nezosmiešňujú sa, nehovoria o sebe, nevyjadrujú svoje názory na citát, ale sústreďujú sa na spolužiaka 

a premýšľajú o ňom, prečo vybral práve tie vety, ktoré vybral. Napríklad: Ja si myslím, že si Janko 

vybral tento citát z textu preto, lebo... 

Z uvedeného vyplýva, že táto metóda pomáha formovať nielen komunikáciu, ale aj medziľudské 

vzťahy, formuje empatiu a prosociálnosť. 

 

Za záver sme sa pozreli na priebeh prezentácii projektov žiakov 8-meho ročníka. Zhodnotili sme 

obsah a formu prezentácii. Zistili sme, že pre mnoho žiakov bolo síce výzvou text ovládať spamäti, ale 

napokon ich táto výzva veľmi obohatila, rozšírila slovnú zásobu ako aj celkovo vedomostne 

vyzbrojila. 

 

12. Závery a odporúčania: 
- V tomto praktickom seminári sme sa zaobrali čitateľskými metódami, ktoré text oživujú a prácu 

s ním robia pre žiakov pútavou. 

 

13. Vypracoval (meno, priezvisko)  
14. Dátum 6. 12. 2019 
15. Podpis  
16. Schválil (meno, priezvisko) PaedDr. Slávka Šebová 
17. Dátum 6.12.2019 
18. Podpis  



Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva 

sa skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného 

klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného 

klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú 

stránku, kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia 

klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch 

hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh 

stretnutia klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila 

(koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 

 

 

 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

Prior i tná os:  Vzdelávanie  

Špeci fický c ieľ :  1.1.1  Zvýšiť inkluz ívnosť a  rovnaký pr ístup ku 

kvali tnému vzdelávaniu a  zlepšiť výsledky a 

kompetencie  det í  a  žiakov  

Prij ímateľ:  Súkromná základná ško la waldor fská,  Brat i slava ,  

Vihor latská  10,  ďalej  len SZŠW  

Názov projektu:  Inkluzívna škola  ako  uč iaca  sa organizácia  

Kód ITMS projektu:  312011R551  

Názov pedagogického klubu:  Klub učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 

PREZENČNÁ LISTINA 
Miesto konania stretnutia: SZŠW, Vihorlatská 10, Bratislava 

Dátum konania stretnutia: 5.12. 2019 

Trvanie stretnutia: od 15. 00 hod do 18.00 hod. 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Veronika Mihóková  SZŠW 

2. Zuzana Bugárová  SZŠW 

3. Dáša Czéreová  SZŠW 

4. Zuzana Bajusová  SZŠW 

5. Ivana Bartovičová  SZŠW 

6. Slávka Šebová  SZŠW 

7. Xenia Činčurová   SZŠW 

8. Martin Malgot  SZŠW 

9. Soňa Sládková  SZŠW 

10. Miroslava Tagar- na klube matematiky  ------------- SZŠW 

 



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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.    

2.    

3.    

 

 

 


