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11. Manažérske zhrnutie: 

Kľúčové slová: Čitateľská gramotnosť, čítanie s predvídaním, tiché čítanie 

Anotácia: 

Stretnutie členov klubu Čitateľskej gramotnosti otvorila koordinátorka Mgr. Jana Pavlišáková, 
ktorá oboznámila členov klubu s jeho obsahom. 
Cieľom druhého stretnutia bolo čítanie s predvídaním. Koordinátorka klubu rozdelila text –Malého 
princa – jednotlivým členom klubu. Cieľom bolo čítanie, predvídanie textu a následná konfrontácia 
so skutočnosťou.



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

Hlavné body:1. Privítanie, otvorenie 
                      2. Oboznámenie s obsahom stretnutia 
                      3. Diskusia 
                      4.Záver 

Téma: Čítanie s predvídaním 

Koordinátorka klubu privítala členov klubu a otvorila druhé stretnutie, ktorého  témou bolo Čítanie 
s predvídaním. Koordinátorka rozdelila text - Malý princ na jednotlivé úseky a rozdelila ich 
jednotlivým členom klubu.  Čítajúci členovia samostatne predvídali, čo bude v texte nasledovať, o 
čom sa bude čítať. Svoje predpoklady konfrontovali so skutočnosťou. Po následnom prečítaní textu 
si členovia klubu vymieňali jednotlivé postrehy z prečítaného textu. 

Cieľom stretnutia bolo vyvodzovanie záverov, vychádzajúce z čitateľskej i vlastnej životnej 
skúsenosti.  



  

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

13. Závery a odporúčania: 

 Koordinátorka klubu Mgr. Jana Pavlišáková stručne zhrnula stretnutie a poďakovala prítomným za 
účasť a príjemnú atmosferu. 

Členovia klubu sa zhodli na využívaní aj takejto formy čítania a rozvíjania čitateľskej gramotnosti 
v rámci hodín SJL a ANJ.
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PREZENČNÁ LISTINA 

Miesto konania stretnu-a: SPŠE Prešov 

Dátum konania stretnu-a: 05.11.2020 

Trvanie stretnu-a: od 16.00 hod  do 19.00 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

Pr ior i tná os: Vzdelávanie

Špeci f ický  c ieľ : 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 
reflektujúc potreby trhu práce

Pr i j ímateľ : Stredná pr iemyselná škola  e lektrotechnická,  P lzenská 
1,  Prešov

Názov projektu: Inovácia  edukačného procesu pre potreby trhu práce

Kód ITMS projektu: 312011AGU7

Názov pedagogického k lubu: Ped. klub "Klub čitateľskej gramotnos-"

č. Meno a priezvisko Podpis Inš-túcia

1. Emília Čulková Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická, Plzenská 1, 
Prešov

2. Miroslava Gajdošová Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická, Plzenská 1, 
Prešov

3. Iveta Kovaľová Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická, Plzenská 1, 
Prešov



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

  

4. Elena Kožlejová Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická, Plzenská 1, 
Prešov

5. Lucia Ligusová Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická, Plzenská 1, 
Prešov

6. Lucia Liptáková Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická, Plzenská 1, 
Prešov

7. Jana Pavlišáková Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická, Plzenská 1, 
Prešov

8. Jana Takáčová Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická, Plzenská 1, 
Prešov

9. Lukáš Zgola Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická, Plzenská 1, 
Prešov

10. Marta Kollárová Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická, Plzenská 1, 
Prešov

č. Meno a priezvisko Podpis Inš-túcia



Fotky z pedagogického klubu 
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