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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: Metódy čítania 
 
Anotácia: 
Stretnutie členov klubu prebehlo v priestoroch SPŠE. Stretnutie otvorila  koordinátorka Mgr. Jana 
Pavlišáková, ktorá oboznámila členov klubu s jeho obsahom. Členovia klubu sa oboznámili 
s rôznymi technikami čítania a diskutovali o ich možnostiach využitia na vyučovacích hodinách SJL 
a ANJ. 
 
 
 
 

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

Hlavné body:1. Privítanie, otvorenie 
                      2. Oboznámenie s obsahom stretnutia 
                      3. Diskusia 
                      4.Záver 
 
Téma: Metódy nácviku čítania 
 
Koordinátorka klubu privítala členov klubu a otvorila stretnutie. Oboznámila členov klubu s obsahom 
stretnutia. Členovia klubu sa oboznámili s rôznymi technikami čítania – tiché čítanie, hlasné, 
informačné, skimming, scanning, kritické čítanie a diskutovali o možnostiach ich využitia v rámci 
hodín SJL a ANJ. Členovia sa zhodli, že všetky techniky čítania sa viac menej na hodinách SJL aj 
ANJ využívajú: 
 
Tiché čítanie- pri krátkych textoch  
 
Hlasné čítanie – dlhšie texty, práca v skupinách 
 
Kritické čítanie – keď majú žiaci hodnotiť text, vyjadriť svoj názor 
 
Informačné čítanie – je prepojené s tichým, ale aj hlasným čítaním. Významnou mierou sa podieľa 
na obohacovaní slovnej zásoby a ovplyvňuje aj vyjadrovanie a zapamätávanie si prečítaného textu. 
Využíva sa hlavne vtedy, ak chceme, aby žiaci text reprodukovali. 
 
Skimming – rýchle čítanie bez zamerania sa na detaily 
 
Scanning – zistenie konkrétnej informácie alebo hľadanie konkrétnych údajov. Čítanie je 
rýchle 



13. Závery a odporúčania: 
 
 

 Koordinátorka klubu Mgr. Jana Pavlišáková stručne zhrnula stretnutie a poďakovala prítomným za 
účasť. 
Odporúčania: Využívať aj naďalej rôzne techniky čítania na hodinách SJL a ANJ. 
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Pr ior i tná os: Vzdelávanie 

Špeci f ický cieľ :  1.2.1 Zvýši ť  kvali tu odborného vzdelávania a pr ípravy 
ref lektujúc  potreby trhu práce 

Pr i j ímateľ:  Stredná pr iemyselná škola elektrotechnická,  Plzenská 1,  
Prešov 

Názov projektu:  Inovácia edukačného procesu pre potreby trhu práce 

Kód ITMS projektu:  312011AGU7 

Názov pedagogického klubu: Ped. klub "Klub čitateľskej gramotnosti" 

 

PREZENČNÁ LISTINA 
 

Miesto konania stretnutia: SPŠE Prešov 

Dátum konania stretnutia: 9.3.2021 

Trvanie stretnutia: od 15.00 hod  do 18.00 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

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

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

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

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



5. Lucia Ligusová neprítomná 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 neprítomná 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 

    

    

 

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fotky z pedagogického klubu 
 

 
 
Jeden účastník klubu je ten, ktorý fotografiu zhotovoval. Z konca klubu fotografia omylom 
nebola zhotovená. 


