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•

Manažérske zhrnutie:

•
•
•

Stretnutie členov PK SJL
Výmena skúseností z vyučovania predmetu ČTG
Príprava pracovného listu Janko Jesenský – Pani Rafiková

•

Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
1. Stretnutie členov PK SJL
•

Členovia PK SJL sa na úvod stretnutia porozprávali o doterajších
skúsenostiach z vyučovania predmetu SJL, zhodnotili prípravu na
súťaž Hviezdoslavov Kubín.

2. Výmena skúseností z vyučovania predmetu ČTG
•

•

Po skončení stretnutia slovenčinárov pokračovalo
online
stretnutie vyučujúcich ČTG, venovali sa zdieľaniu svojich
vlastných skúseností z vyučovania Čitateľskej gramotnosti v
jednotlivých triedach na vyššom a nižšom stupni. P.prof.
Kratochvílová zhodnotila prácu na nižšom stupni ako veľmi
dobrú, žiaci sú podľa nej aktívni a snaživí, zaujímajú sa o prácu s
textom. Vyučujúci na vyššom stupni gymnázia (Vontorčíková,
Lorincz) zhodnotili prácu žiakov tiež dobre, pretrvávajú staré
problémy online vyučovania (zlá kvalita online prenosu, občas
výpadky a pod.).
Prácu s pracovnými listami, ktoré sa pripravujú na našich
stretnutiach, zhodnotili ako prospešnú.

3. Príprava pracovného listu Janko Jesenský – Pani Rafiková
•
•

•
•

Všetci vyučujúci pokračovali v práci tvorbou nového pracovného
listu Janko Jesenský – Pani Rafiková.
Z humoresky vybrali vhodnú časť na prácu s textom, ku ktorej
potom pripravili otázky, ktorými chcú zvyšovať úroveň čitateľskej
gramotnosti u žiakov.
Úlohy v pracovnom liste boli venované slovnej zásobe
slovenského jazyka, štýlotvornému rozvrstveniu jazyka.
Pri práci diskutovali o vhodnosti navrhnutých otázok,
vypracovávali ich presné znenie a odpoveďový hárok.

•

Závery a odporúčania:

•

Zorganizovať stretnutie s kolegyňou z UKF na ďalšie stretnutie klubu (Vontorčíková).

•

Pokračovať v hľadaní vhodných textov a iných materiálov vhodných na výučbu.
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19. Podpis

Prílohy:
Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu
Podklady z MS Teams
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5.6.1 . Ped a go gic ký klu b s lo vens kéh o j a zyka

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: online prostredníctvom MS Teams
Dátum konania stretnutia: 8.3.2021
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

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

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

