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11. Manažérske zhrnutie:
Krátka anotácia:
Hlavnou témou stretnutia pedagogického klubu v oblasti jazykových zručností bol: Posluch
s porozumením.
Na dnešnom stretnutí sme našu pozornosť upreli na zdieľanie vzájomných skúseností
s prípravou na čítanie textov s porozumením. Prediskutovali sme využiteľnosť týchto textov
na vyučovaní a maturitnej skúške ako aj vhodnosť výberu metód a stratégií pri ich realizácií.
Kľúčové slová: posluch s porozumením, odborné texty, maturitné skúšky
12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
Témy stretnutia: Čítanie s porozumením
Hlavné body stretnutia:
1. Privítanie členov klubu
2. Prezentácia hlavnej témy stretnutia-posluch s porozumením
3. Práca s textom (ukážky+nahrávky)
4. Návrhy a diskusia
5. Záver
K bodu 1:
Vedúca PK privítala členov klubu.

K bodu 2:
Vedúca klubu-PhDr. Lucia Hriňová pristúpila k prezentácii dnešnej témy klubu.
K bodu 3:
PhDr. Lucia Hriňová sa zamerala predovšetkým na texty, ktoré tvoria súčasť čítania
s porozumením na písomnej maturite z anglického a nemeckého jazyka. Jednotliví členovia
klubu prezentovali svoje skúsenosti pri práci s textom v rámci čítania s porozumením. Mgr.
M.Šuran prezentoval viacero typov otázok a úloh k textom, aké sa vyskytujú na písomných
maturitách - dopĺňanie viet a slov do textu, pravda / nepravda a otvorené otázky k textu.
Upozornil nás na úlohy, ktoré žiakom spôsobujú najväčšie problémy.
PhDr.I.Jánošíková-Matušková nám odprezentovala jednotlivé druhy zadaní na maturitnej
skúške a zároveň nás oboznámila s oblasťami, na ktoré si naši žiaci majú dávať pozor.
Ukázala nám ako pripravuje žiakov na čítanie s porozumením a pritom používala z
NÚCEMu maturitné testy z predošlých rokov, ktoré si vopred preskenovala a premietala cez
dataprojektor. Zároveň nás informovala, že žiaci majú možnosť si precvičiť tieto testy na
čítanie s porozumením aj doma na stránke www.matura.sk.
K bodu 4:
Členovia klubu diskutovali o vzájomnej spolupráci a pomoci pri výbere vhodných textov na
vyučovacích hodinách na rozvoj čítania s porozumením, nakoľko vyučujúcim záleží na tom,
aby žiaci úspešne zvládli maturitnú skúšku z cudzieho jazyka a aby ich vyučovacie hodiny boli
atraktívne a rozvíjali komunikačné zručnosti žiakov.
13. Závery a odporúčania:
Na záver sa členovia klubu dohodli, že na budúcom stretnutí budú pokračovať v začatej téme
a budú sa venovať výberu vhodných textov na nácvik maturitnej skúšky a čítaniu
s porozumením. V tejto časti by sme chceli požiadať členov klubu o poskytnutie rôznych
druhov textov z odborných predmetov, nakoľko by sme chceli prispieť k rozvíjaniu
medzipredmetových vzťahov a pri výučbe všeobecnovzdelávacích predmetov využívať rôzne
druhy a typy odborných textov.
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Miesto konania stretnutia: Stredná zdravotnícka škola, Lúčna 2, 984 17 Lučenec
Dátum konania stretnutia: 10.6.2021
Trvanie stretnutia: od.14:00.........hod
do..17:00........hod
Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Mgr. Bálintová Andrea

SZŠ Lučenec

2.

Mgr. Fajčíková Lucia

SZŠ Lučenec

3.

Mgr. Hergelová Angelika

SZŠ Lučenec

4.

PhDr. Hriňová Lucia

SZŠ Lučenec

5.

Mgr. Krnáčová Stanislava

SZŠ Lučenec

6.

Mgr. Marko Alexandra

SZŠ Lučenec

7.

PhDr. Jánošíková Matúšková Iveta

SZŠ Lučenec

8.

Mgr. Paúková Kristína

SZŠ Lučenec

9.

Mgr. Šuran Miroslav

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

