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11. Manažérske zhrnutie:  

Začlenenie čitateľskej gramotnosti do tematických plánov učiva 

Kľúčové slová: hry, školský vzdelávací program – ŠkVP, čitateľská gramotnosť, plán, žiak, primárne 

vzdelávanie, kritické myslenie, metódy 

Počas klubu sme prelistovali TPU. Naše tematické plány učiva sú zameraný aj na rozvoj čitateľskej 

gramotnosti. Obsah predmetov je založený na rozvoj a podporu kritického myslenia. Navrhli sme 

aktivity(hry, metódy), ktoré podporia rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

1. Otvorenie klubu pedagogických zamestnancov 

2. TPU 

3. Aktivity, hry, metódy 

4. Diskusia 

5. Záver 

 

 

K bodu 1 

P. učiteľ Horváth privítal členov pedagogického klubu 

 

K bodu 2 

Všetci členovia si pripravili aktivity k daným predmetom a k určitým témam, ktoré  budú 

zamerané najmä na čitateľskú gramotnosť, prepojené s naším  ŠkVP, aby vybrané témy 

korešpondovali s témami, ktorým sa naša škola dlhodobo venuje . Obsahom týchto aktivít budú 

rôzne pracovné listy, tajničky , doplňovačky, hry..... 

 

K bodu 3  

- Čitateľský denník 

- Vyfarbovanie podľa zadania – tajničky, rébusy, obojaké spoluhlásky......... 

- Skladanie slov z písmenkovej cestoviny (vybrané slova, slová na tvrdé a mäkké spoluhlásky, 

slová s dvojhláskami....) 

- Rozstrihaná rozprávka (viacero rozprávky rozstrihať a potom poskladať správne) 

- Rozhádzané slabiky zoradiť do slova 

- Behací diktát 

 

K bodu 4 

P. uč. Mullerová oboznámila všetkých s aktivitou Behací diktát 

 

 

K bodu 5 

P. uč. Horváth sa poďakoval všetkým za účasť. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

1. Odoslať  plán pracovnej činnosti pedagogického klubu p. zástupkyni 

 

2. Hore navrhnuté aktivity využívať na hodinách slovenského jazyka a literatúry, matematiky 

a prvouky, prírodovedy, vlastivedy, vecné učenie, informatika. 
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