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Úvod: 

Práca Pedagogického klubu rozvoja jazykových zručností bola zameraná na pokračovanie práce  

v oblasti oboznámenia a osvojenia si základných jazykových zručností v jednotlivých vyučovacích 

predmetoch: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, dejepis, občianska náuka a katolícke 

náboženstvo. 

Dôraz sa kládol na podporu zlepšenia komunikácie pedagógov vedúcej k zintenzívneniu ich 

kooperácie a na prípravu pedagógov na efektívnu analýzu skutkového stavu, zdieľanie skúseností a 

vypracovanie inovatívnej taktiky rozvíjania jazykových zručností – čítanie a písanie ako 

kompetencia, hovorenie/konverzácia, kritické myslenie a kreativita  - nadobudnutých vedomostí a ich 

použitia v praxi, prezentačných zručností a rozvíjaní logického myslenia. Implementáciou nižšie 

uvedených výstupov sa zvýši kvalita výchovnovzdelávacieho procesu a následne sa predpokladá, že 

dôjde k prepojeniu teórie a praxe, čo podmieňuje zlepšenie študijných výsledkov žiakov.  

 

Stručná anotácia 

 

Pedagogický klub rozvoja jazykových zručností sa zaoberal rozšírením jazykovej kompetencie 

žiakov s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania a prepojenia s praxou. Pedagogický klub zasadal v 

druhom polroku školského roka 2020/2021 počas desiatich stretnutí s trvaním po tri hodiny. Klub 

pracoval v zložení 8 členov – pedagógov všeobecnovzdelávacích predmetov (slovenský jazyk 

a literatúra, anglický jazyk, dejepis, občianska náuka, katolícke náboženstvo). Činnosť klubu sa 

riadila plánom práce/pracovných činností pedagogického klubu. Z každého zasadnutia klubu bola 

vyhotovená správa o činnosti klubu. Jej obsah tvoril aj súbor odporúčaní a záverov pre jednotlivé 

predmety, ktoré sú využiteľné učiteľmi v edukačnom procese pri rozvíjaní jazykovej zručnosti 

žiakov. Činnosť klubu predstavuje prínos v kompetenciách pedagógov školy v podobe vzájomného 

vzdelávania a výmeny skúseností pedagógov v uvedenej problematike. Členovia diskutovali o 

možnostiach prepojenia jazykových zručností v teoretických predmetoch všeobecnovzdelávacieho 

charakteru a odborných predmetoch. Prezentovali svoje aktivity, vymieňali si skúseností a 

obohacovali možnosti skvalitnenia edukačného procesu. 

Kľúčové slová 

https://kspgs.edupage.org/a/klub-rozvoja-jazykovych-zrucnosti
https://kspgs.edupage.org/a/klub-rozvoja-jazykovych-zrucnosti


 

Jazykové zručnosti – efektívne čítanie a písanie ako kompetencia, hovorenie, kritické myslenie 

a kreativita, prezentačné zručnosti, reprodukcia príbehu, tvorba prejavov, tvorba textov, obhajoba 

vlastného stanoviska, slovná zásoba jazyka, tvorba písomných a ústnych jazykových prejavov, 

využitie jazykových a mimojazykových prostriedkov, konspektovanie, analyzovanie textov 

z obsahovej a formálnej stránky, z objektívneho a subjektívneho pohľadu, technika čítania, praktické 

zručnosti pri tvorbe písomnosti. 

 

Zámer a priblíženie témy písomného výstupu 

 

      Písomný výstup vychádza z aktuálneho mapovania a spolupráce pedagogických zamestnancov na 

témach spojených s rozvíjaním jazykových zručností, ako aj výmenou znalostí a skúseností medzi 

vyučujúcimi rôznych vekových kategórií. Zámerom pedagogického klubu bolo zvýšenie 

kompetencií, rozšírenie vedomostí, rozvíjanie odborných zručností, odovzdávanie skúseností medzi 

členmi klubu a vzájomná spolupráca pedagógov s cieľom zvýšenia kompetencií a praktických 

zručností žiakov strednej odbornej školy. Ďalej vychádza z praktickej skúsenosti jednotlivých členov 

klubu, keďže reálna skúsenosť je najdôležitejšia a zároveň najviac merateľná pri aplikácii v rôznych 

predmetoch, ktoré sú súčasťou pedagogického klubu vzhľadom k rôznorodosti predmetov. Cieľom 

písomného výstupu je podporiť vyššiu úroveň vzdelávacieho procesu na SOŠ pedagogickej v 

Košiciach v súvislosti s rozvojom jazykových zručností.  

       Zámerom práce pedagogického klubu bolo tiež poslúžiť k ďalšiemu skvalitňovanie činnosti 

školy, prípadne napomôcť materiálmi na odborné zdieľanie s inými školami. Praktickým výstupom 

činnosti pedagogického klubu je súbor rôznych typov aktivít, úloh na rozvíjanie jazykových zručností 

v edukačnom procese. Sú súčasťou portfólia pedagógov a sú k dispozícii k nahliadnutiu. 

 

 

Jadro: 

Popis témy/problém 

 

Oblasť rozvoja jazykových zručností  je začlenená nielen vo všeobecno-vzdelávacích predmetoch 

anglický jazyk a slovenský jazyk, ale aj v predmetoch dejepis, občianska náuka a katolícke 

náboženstvo. V písomnom výstupe pedagogického klubu rozvoja jazykových zručností je zhrnutá 

činnosť klubu v 2. polroku školského roka 2020/2021. Sú v ňom priblížené aktivity, ktorým sa ich 

členovia na jednotlivých stretnutiach venovali. Počas stretnutí členovia analyzovali témy stretnutia a 

venovali sa rámcovému programu stretnutia, ktoré boli dané obsahom projektu.  

Témy klubu rozvoja jazykových zručností  majú medzipredmetový rozmer a presah. Na 

pedagogickom klube sa po vzájomnej diskusii a konzultácii stanovili oblasti, na ktoré by mala byť 

zameraná pozornosť učiteľov školy v rámci rozvoja jazykových zručností s cieľom uplatniť sa na trhu 

práce. Členovia klubu implementovali nadobudnuté vedomosti z oblasti rozvoja jazykových 

zručností do edukačného procesu. 

V časti hovorenie bolo dôležité venovať sa reprodukcii príbehu, tvorbe krátkych (rečníckych) 

prejavov, dramatizácii rolových úloh. Diskutovalo sa o aktuálnych problémoch, parafrázovali sa 

obsahy rozličných druhov textov, zaujímalo sa stanovisko k téme a obhajoval názoru pomocou 

argumentov. 

Rozvíjanie kritického myslenia bolo podporené prepájaním medzipredmetových vzťahov medzi 

predmetmi slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, dejepis, občianska náuka a katolícke 

náboženstvo, vyvodzovaním záverov, obhajovaním vlastného stanoviska na základe argumentov 

kritického myslenia. 

Kreativita členov klubu bola tiež podnecovaná aktívnym pristupovaním k riešeniu problémových 

situácií v jednotlivých predmetoch, formulovaním svojich myšlienok a správnym i nápaditým 

používaním  slovnej zásoby jazyka. 

  

Prezentačné zručnosti sa mohli aktívne uplatňovať pri funkčnom využívaní jazykových 

i mimojazykových prostriedkov pri tvorbe prezentácii, tvorbe a úprave vlastných jazykových 



prejavov s prihliadnutím na jazykovú variabilitu, v rámci ktorého bolo podstatné vyjadrenie vlastného 

názoru ako aj rozvíjané kritické myslenie. 

Konspektovanie, analyzovanie a hodnotenie rozličných druhov textov z formálnej i obsahovej 

stránky sa uplatňovalo pri rozvoji čítania ako kompetencie. Zároveň sa dbalo na zdokonaľovanie sa 

v technike čítania, na efektívne čítanie, chápanie podstaty textu, vyjadrenie estetického zážitku či 

emocionálneho prežívania po prečítaní textu.  

Poznávanie rozdielov medzi subjektívnym a objektívnym spracovaním témy, používanie logickej 

nadväznosti a tvorivé spracovanie  a opísanie autentického zážitku sa uplatnilo pri dosahovaní cieľov 

v oblasti rozvoja písania ako kompetencie. Členovia klubu mohli využiť aj schopnosť v reálnom 

živote vytvoriť praktické písomnosti: žiadosť, sťažnosť, pozvánku, objednávku, životopis a iné... 

nielen v slovenskom ale i anglickom jazyku.   

 

Záver: 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

 

V pedagogickom klube rozvoja jazykových zručností od februára do júna 2021 sme sa venovali 

otázkam skvalitnenia vyučovacieho procesu. Zlepšili sme komunikáciu a vzájomnú kooperáciu 

učiteľov rôznych teoretických všeobecnovzdelávacích i odborných predmetov.  

Konkrétne, členovia pedagogického klubu diskutovali a vymieňali si skúsenosti v oblastí: 

- Hovorenie 

- Kritické myslenie 

- Kreativita 

- Prezentačné zručnosti 

- Čítanie ako kompetencia 

- Písanie ako kompetencia 

Pedagogický klub prijal tieto závery a odporúčania k splneniu zámeru rozšíriť jazykové zručnosti 

žiakov: 

- Využívať rôzne spôsoby práce s textom príbehu s cieľom viesť žiakov k reprodukcii príbehu 

v rámci rozvoja jazykovej zručnosti hovorenie. Počas vyučovacích hodín sa inšpirovať pri práci 

s textami žánrami - biblickými príbehmi – prispôsobiť ich schopnostiam žiakov a viesť ich 

k zaujatiu stanoviska, či reprodukcii príbehu, šíreniu posolstva;  

- Využívať rôzne druhy rolových hier a metódy tvorivej dramatiky pri práci s textami a témami s 

cieľom viesť žiakov zaujatiu stanoviska v diskusii a rozvíjať tak zručnosť hovorenie. Počas 

edukačného procesu na hodinách sa inšpirovať aj dramatizáciou, hlavne s prihliadnutím na obsah 

téma a učiva. V praxi rozvíjať schopnosť hovorenie. Aplikovať úlohy  s využitím rolovej hry 

a dramatizácie, zaradením diskusie pre zaujatie stanoviska k téme; 

- Využívať rôzne spôsoby práce so žiakmi pre rozvoj zručnosti hovorenie. Pokúsiť sa rozvíjať 

danú zručnosť u žiakov  cez parafrázovanie obsahov rozličných druhov textov, zaujatie 

stanoviska k téme a obhájenie  ho pomocou argumentov prostredníctvom stratégie RAP. Pomôcť 

im pri rôznych spôsoboch tvorby krátkych (rečníckych) prejavov. Aplikovať úlohy  s využitím 

čitateľskej stratégie, tvorby prejavov, parafrázovaní rôznych druhov textov a správnom použití 

argumentov v zručnosti hovorenie, kde by zaujali stanovisko; 

- Využívať rôzne spôsoby práce so žiakmi pre rozvoj ich kritického myslenia. Pokúšať sa rozvíjať 

u žiakov  zručnosť zaujatia stanoviska k téme a obhájenia  ho pomocou argumentov. Aplikovať 

rozvíjanie kritického myslenia u žiakov, viesť ich k  vyvodzovaniu záverov, obhajobe vlastného 

stanoviska s využitím argumentov kritického myslenia. Počas edukačného procesu na hodinách 

sa inšpirovať aj dotazníkom kritického myslenia, ktorého výsledky zobrazia úroveň kritického 

myslenia žiakov; 

- Využívať rôzne spôsoby práce so žiakmi pre rozvoj ich kreativity. Rozvíjať tým schopnosť 

porozumieť textu cez  tvorivý prístup k úlohám vyžadujúcim využívanie slovnej zásoby jazyka. 



Aplikovať rozvoj kreativity u žiakov, viesť ich k riešeniu problémových situácií v jednotlivých 

predmetoch, formulovanie svojich myšlienok a správne i nápadité používanie  slovnej zásoby 

jazyka. Vytvárať žiakom edukačné prostredie pri zabezpečení podmienok na rozvoj kreativity 

cez rôzne inovatívne úlohy práce s textom;   

- Postupovať pri tvorbe prezentácií podľa zásad a pravidiel ich tvorby. Aplikovať rozvíjanie 

kritického myslenia u žiakov s využitím pomôcok k prezentovaniu a s využitím jazykových 

a mimojazykových prostriedkov. Počas edukačného procesu na hodinách v rámci 

medzipredmetových vzťahov  využiť vytvorenú prezentáciu o Proglase pri použití 

interaktívnych pomôcok. Viesť žiakov k tvorbe a úprave vlastných jazykových prejavov a 

prezentácií s prihliadnutím na jazykovú variabilitu, vyjadrenie vlastného názoru a rozvoj 

kritického myslenia s využitím prezentačných zručností cez rôzne moderné pomôcky 

prezentovania v edukačnom procese; 

- Postupovať pri tvorbe študijných materiálov pre žiakov na základe textov  učebníc tvorbou 

konspektu. Tvorbe konspektov sa odporúča vopred analyzovať  a hodnotiť texty z formálnej 

a obsahovej stránky. Aplikovať konspektovanie v edukačnom procese pri práci s učebnými 

textami;  

- Postupovať pri čítaní kriticky využijúc rôzne techniky čítania, čím sa lepšie vyjadrí estetické 

a emocionálne prežívanie z čítania a chápania podstaty textu. Tiež u žiakov podporovať 

orientačné čítanie aj kritické, správnu techniku čítania, z dôvodu zefektívnenia čítania. 

Aplikovať rozvíjanie kompetencie čítania  u žiakov, viesť ich k využívaniu vhodných techník 

čítania; 

- Rozvíjať písanie ako kompetenciu tým, že budú poznať rozdiely medzi subjektívnym 

a objektívnym spracovaním témy, používať logickú nadväznosť a tvorivo spracovať autentický 

zážitok. Viesť žiakov k tomu, ako mohli poznávať rozdiely medzi subjektívnym a objektívnym 

spracovaním témy, používať logickú nadväznosť a učiť ich tým tvorivo spracovať autentický 

zážitok. U žiakov podporovať zručnosť písanie prostredníctvom zostavovania subjektívnych 

a objektívnych článkov, vedieť hľadať rozdiely medzi nimi. Aplikovať tiež úlohy na rozvíjanie 

kompetencie písania v edukačnom procese humanitných predmetov a jazykov;   

- Rozvíjať písanie ako kompetenciu cez úlohy a aktivity k precvičovaniu písania a vypĺňania 

obsahu rôznych písomností. Podporovať zručnosť písanie porovnávaním znakov daných 

písomností v anglickom a slovenskom jazyku. Aplikovať rozvíjanie kompetencie písania  

u žiakov, tiež viesť k precvičovaniu písania a vypĺňania formy daných písomností u žiakov na 

základe ich tvorby a porovnávania znakov jednotlivých písomností. 

V edukačnom procese humanitných predmetov a jazykov  v podmienkach SOŠ sv. Cyrila a Metoda 

v Košiciach zakomponovať vyhotovené materiály, implementovať ich do výučby teoretických 

všeobecnovzdelávacích predmetov v prepojení na odborné predmety. Využiť  vyučovacie metódy, 

ktoré majú na žiakov aktivizujúci vplyv a motivujúci charakter, rozvíjajú tvorivosť a samostatnosť v 

myslení, ako aj tímovú spoluprácu. Odporúča sa vyhľadávať pre žiakov rôznorodé texty k používaniu 

čitateľských stratégií pri práci s textom,  spolupracovať s ostatnými členmi pedagogického klubu,  

informovať, podávať spätnú väzbu o priebehu uskutočnených aktivít,  využívať samoštúdium.  
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