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11. Manažérske zhrnutie:  

Práca s textom 
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 Počas nášho stretnutia sme sa venovali práci s textom.  Pripravovali sme vzorovú prípravu zameranú 

na prácu s textom. 

 

 

 

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

 

1. vzorová príprava 

2. začleniť a klasifikovať metódy a zásady podporujúce prácu s textom 

3. navrhnúť aktivity pre prácu s textom 

4. diskusia 

5. záver 

 

K bodu 1 

P. učiteľ Horváth privítal členov pedagogického klubu 

V úvode sme sa rozprávali o jednotlivých častiach vzorovej prípravy. 

 

K bodu 2 

Všetci členovia navrhli metódy a zásady, ktoré podporujú prácu s textom 

 Navrhnuté metódy – slovné – rozhovor, vysvetľovanie, práca s textom, hry, FIE 

Navrhnuté zásady – primeranosti, postupnosti, názornosti, trvácnosti, individuálneho prístupu 



 

K bodu 3  

Všetci členovia navrhli jednotný text z knihy Rozprávky s Medovníčkom, s ktorým budeme 

pracovať počas vyučovacích hodín.  

Aktivity: 

- vypíš mená z textu 

- spočítaj vety 

- ktorá veta má najviac slov 

- vypíš 5 jednoslabičných slov , 5 dvojslabičných slov 

- nahrať slovo vo vete iným slovom 

- vymysli pre Medovníčka iné meno 

- navrhni nový nadpis 

 

 

K bodu 4 

V diskusii sa p. učiteľ Horváth  navrhol, aby si všetci členovia prispôsobili vzorovú prípravu 

podľa potrieb triedy. 

 

K bodu 8 

P. uč. Horváth sa poďakoval všetkým za účasť. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

1. Odoslať  plán pracovnej činnosti pedagogického klubu p. zástupkyni a ostatným členom 

klubu 

 

2. Vzorová príprava  budú využívaná na hodinách čítania v  1 a 2 ročníka.  

 

3. Vypracovať a prezentovať otvorenú hodinu a pozvať vedenie školy3. 

 

4. Dokumenty k projektu musia byť vždy včas vypracované a odovzdané. 
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