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11. Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia: 

Druhé stretnutie týkajúce sa  problematiky využívania čitateľských stratégií SQ4R, SQ3R, 

heuristického strategického čítania, ich  využitie v jednotlivých predmetoch na škole  

 

Kľúčové slová: využívanie čitateľských stratégií na škole, využitie čitateľských stratégií vo 

všeobecnovzdelávacích predmetoch, využitie čitateľských stratégií v odborných 

predmetoch 

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

Hlavná téma stretnutia: Využívanie čitateľských stratégií SQ4R, SQ3R, heuristického 

strategického čítania na škole  

Hlavné body stretnutia: 

1. Otvorenie 

2. Využitie čitateľských stratégií SQ4R, SQ3R, heuristického strategického čítania  

vo všeobecnovzdelávacích predmetoch 

3. Využitie čitateľských stratégií SQ4R, SQ3R, heuristického strategického čítania 

v odborných predmetoch 



4. Diskusia, návrhy a odporúčania 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

1/ Mgr. Miroslav Sekula, koordinátor pedagogického klubu privítal členov  na stretnutí. 

2/ Koordinátor klubu Mgr. M. Sekula spolu s ostatnými členmi klubu na základe vlastných 

skúseností z vyučovacích hodín analyzovali súčasný stav využívania čitateľských stratégií 

SQ4R, SQ3R, heuristického strategického čítania  na našej škole. Pripomenuli si postupy 

používania všetkých troch stratégií, ich prínosy na hodinách. 

3/  Mgr. M. Sekula poukázal na  možnosti využitia čitateľských stratégií SQ4R, SQ3R, 

heuristického strategického čítania vo všeobecnovzdelávacích aj odborných predmetoch, 

spolu s členmi pomenovali problémy týkajúce sa čitateľských stratégií SQ4R, SQ3R, 

heuristického strategického čítania na vyučovacích hodinách:  žiaci majú problém položiť 

správne otázku, zapamätať si počutý text, vedia sa učiť iba z poznámok, nevedia z textu 

vybrať dôležité informácie, v poznámkach odpisujú dlhé vety a celé texty, nemajú primeranú 

slovnú zásobu. 

4/  Členovia klubu spoločne hľadali vhodné metódy na podporu čitateľských stratégií SQ4R, 

SQ3R, heuristického strategického čítania, určili stratégie potrebné na zvýšenie úrovne ČG:  

najprv práca s učebnicou a jednoduchšími a kratšími textami,  na hodinách aj pri príprave 

žiaka na hodinu doma, tvorba hlavnej myšlienky najprv odseku potom textu, tvorba vlastných 

poznámok, pojmové mapy, texty s hypertextovými odkazmi, aktívne vyhľadávanie 

informácií.   

5/ Diskusia prebehla medzi učiteľmi o problematike využívania čitateľských stratégií 

SQ4R, SQ3R, heuristického strategického čítanie, o skúsenostiach jednotlivých učiteľov pri 

používaní týchto metód v jednotlivých predmetoch. 

13. Závery a odporúčania: 

  Koordinátor klubu: 1/  poďakoval prítomným členom za podnetné návrhy a účasť na    

       stretnutí 

2/  odporučil členom klubu vypracovať jednu vyučovaciu hodinu  

s využitím akejkoľvek metódy čitateľskej statégie a následne ju aj 

na hodine použiť.   
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Stredná zdravotnícka škola Lučenec 

Dátum konania stretnutia: 23.11.2020 

Trvanie stretnutia: od..13. 15 .......hod do...16. 15 ......hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Sekula Miroslav  SZŠ Lučenec  

2. Mgr. Bálintová Andrea  SZŠ Lučenec  

3. Mgr. Bolčová Lívia  SZŠ Lučenec  

4. PhDr. Drugdová Katarína  SZŠ Lučenec  

5. Mgr. Krnáčová  Stanislava  SZŠ Lučenec  

6. Mgr. Murínová Daša  SZŠ Lučenec  

7. Mgr. Kašinová Monika  SZŠ Lučenec  

8. Mgr. Nagy Ladislav  SZŠ Lučenec  

9. Mgr. Pápaiová Mária  SZŠ Lučenec  

10. Mgr. Novodomská Erika  SZŠ Lučenec  

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  

a podpis/y:  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. PhDr. Miroslava Sekulová  SZŠ Lučenec  



 

 

 


