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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: didaktické hry, čítanie s porozumením, zaujímavé úlohy    

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na motivačné úlohy vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry, 

cudzích jazykov, dejepisu, etickej výchovy, náboženskej výchovy a občianskej náuky. Témou 

stretnutia klubu bola výmena skúseností s didaktickými hrami zameranými na motiváciu žiakov a 

na čítanie s porozumením    

 

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

 didaktické hry na čítanie s porozumením 

 význam netradičných úloh ako podporný element vzdelávania 

 návrhy úloh a výmena skúseností 

 diskusia k návrhom  

 

Stretnutie bolo zamerané na ukážky a námety pre podporu návykov žiakov vnímať čítaný text s 

porozumením, rozvíjať čitateľské schopnosti, skúsenosti a vnímavosť. Ukážky boli zamerané na  

sprostredkovanie čítania ako zážitku, zábavy a objavovania hodnôt. 

Schopnosť porozumieť bežným informáciám v každodennom živote je zásadným elementom v otázke 

celoživotného vzdelávania, ale aj v súkromnom živote. Aktivizujúce didaktické hry pomáhajú a 

zlepšujú úroveň čítania, porozumeniu textu, rozvíjajú čitateľské schopnosti, zručnosti, samostatnosť a 

tvorivosť žiakov. 

Členovia klubu zhodnotili význam didaktických hier pre rozvoj pozitívneho prístupu žiakov k čítaniu 

a tým k aktívnejšej, tvorivejšej, samostatnejšej práci.  Didaktické hry majú svoje nezastupiteľné 

miesto vo vyučovacom procese. Slúžia pre motiváciu, lepšie porozumenie a názornú aplikáciu 

preberaného učiva. Pomáhajú rozvíjať všetky kľúčové kompetencie, čím plnia ciele moderného 

poňatia vyučovania. Mnohí učitelia využívajú didaktické hry na svojich hodinách.  
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Jednotliví vyučujúci prezentovali využívanie didaktických hier na svojich vyučovacích hodinách. 

Patrili k nim situačné hry v skupinách žiakov, krížovky s tajničkou, rébusy, priraďovacie úlohy 

a úlohy na dopĺňanie textu. Diskutovali o ďalších možnostiach využívania hier na jednotlivých 

predmetoch v súvislosti s rozvojom vnútornej motivácie žiakov k učeniu, zvyšovania tvorivosti, 

samostatnosti a sebavedomia študentov. 

Členovia klubu sa zhodli, že pri tvorbe nových didaktických hier sa budú zameriavať hlavne na 

aspekt procesu zvyšovania čitateľskej gramotnosti: 

 získavanie informácií 

 utváranie širšieho porozumenia 

 rozvíjanie interpretácie 

 uvažovanie o obsahu textu a jeho hodnotenie 

 uvažovanie o forme textu a jeho hodnotenie 

Výmena vypracovaných textov, námetov, rébusov a úloh k didaktickým hrám bude prebiehať počas 

celého školského roka medzi členmi klubu vyučujúcimi rovnaké predmety.  

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Aj napriek dištančnej forme vzdelávania žiakov vzhľadom k súčasnej pandemickej situácii 

v súvislosti s ochorením Covid-19 sa niektorí účastníci stretnutia rozhodli uplatniť nové postupy, 

informácie, poznatky a námety v praxi pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti žiakov. Využijú pri tom 

didaktické hry, ktoré sú pre žiakov príťažlivým spestrením vyučovania a pre svoj zábavno-poučný 

charakter dopĺňajú vzdelávací proces. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

Dátum konania stretnutia:  15. 12. 2020 

Trvanie stretnutia: od 13:50 hod do 16:50 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 PhDr. Peter Izsóff  SOŠ technická Tlmače 

2 Mgr. Martin Gábor  SOŠ technická Tlmače 

3 Ing. Ľudmila Mrázová  SOŠ technická Tlmače 

4 Mgr. Marián Sabala  SOŠ technická Tlmače 

5 Mgr. Katarína Ružičková  SOŠ technická Tlmače 

6 Mgr. Oľga Hatiarová  SOŠ technická Tlmače 

 


