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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia: 

Témou v programe stretnutia bola Práca s nesúvislým textom. Podstatou stretnutia bolo čítať 

s porozumením a interpretovať i nesúvislý text (grafy, tabuľky, diagramy...) za použitia nástrojov 

logického myslenia. Cieľom bolo definovať nástroje logického myslenia a aplikovať ich v praxi pri 

práci s nesúvislým textami, a taktiež navrhnúť aktivity pre nesúvislé texty použité na hodinách vo 

svojom aprobačnom predmete. 

Logické myslenie je schopnosť dôsledne, postupne a správne myslieť. Medzi základné nástroje 

logického myslenia patria: indukcia, syntéza, zovšeobecnenie, dedukcia, analýza, triedenie, 

objasňovanie, interpretácia a argumentácia. Indukcia znamená vyvodzovanie všeobecného záveru na 

základe poznatkov o jednotlivostiach. Pri dedukcii postupujeme od univerzálnejšieho pojmu k pojmu 

menej všeobecnému. Zovšeobecnenie znamená, že na základe opakujúcich sa znakov a vlastností 

predmetov vytvárame pojmy, ale aj formulujeme výrok, ktorý platí pre celú triedu predmetov. 

Triedenie slúži na rozdelenie skupiny pojmov alebo javov do podskupín. Objasňovanie je vysvetlenie, 

ktorým sa niečo stáva jasnejším, pochopiteľnejším. Pod pojmom interpretácia rozumieme proces 

vytvárania záverov na základe získaných informácií, pri ktorom hľadáme vzťahy a pokúšame sa ich 

vysvetliť. Pod argumentáciou rozumieme sériu výrokov, ktorých úlohou je zdôvodniť nejaké iné 

tvrdenie. Zo žánrov k nesúvislým textom zaraďujeme: grafy, formuláre, diagramy, mapy, tabuľky, 

zoznamy, reklamné letáky, televízny program, cestovný poriadok, jedálny lístok, billboard a pod.  

Kľúčové slová: 

logické myslenie, pokynové slovesá, nesúvislý text, interpretácia 

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


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

 

1. Úvod, privítanie členov klubu rozvoja jazykových zručností, zhrnutie a nadviazanie na 

predchádzajúce stretnutie 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia  

3. Práca s nesúvislým textom (popis témy, problém) 

4. Praktická aplikácia témy (práca na aplikačnej úlohe) 

5. Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

6. Záver 

 

K bodu 1 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov Pedagogického klubu rozvoja jazykových zručností, 

následne došlo k predstaveniu obsahu programu stretnutia, ako aj krátke zhrnutie a pripomenutie 

programu predchádzajúceho stretnutia klubu, nadviazanie na neho.   

 

K bodu 2 

Prítomným bola podrobnejšie odprezentovaná téma a obsah stretnutia klubu Práca s nesúvislým 

textom, ako aj jej jednotlivé časti vyúsťujúce do aplikačnej úlohy – členovia pedagogického klubu si 

mali pripraviť pre žiakov pracovný list obsahujúci nesúvislý text s úlohami, ktoré preveria ich 

schopnosť čítať s porozumením a interpretovať jeho obsah za pomoci použitia nástrojov logického 

myslenia. 

 

K bodu 3 

Obsah programu tvoril: 

a) Nástroje logického myslenia 

b) Indukcia, syntéza 

c) Dedukcia, analýza 

d) Zovšeobecnenie 

e) Triedenie 

f) Objasňovanie  

g) Interpretácia 

h) Argumentácia 

i) Nesúvislý text  

j) Práca so zdrojmi od autorov, ako napr. Šilénas Ž., Kababíková J., Džačovská S., tiež z 

webovej stránky www.nucem.sk.  

k) Diskusia 

 

K bodu 4 

Praktická aplikácia témy – aktívna práca prítomných členov klubu na aplikačnej úlohe vo dvojiciach 

alebo individuálne, ktorá sa orientovala na tvorbu pracovného listu pre žiakov. Úlohou členov bolo 

pripraviť pre žiakov pracovný list obsahujúci nesúvislý text s úlohami, ktoré preveria ich schopnosť 

čítať s porozumením a interpretovať jeho obsah za pomoci použitia nástrojov logického myslenia. 

Úlohou žiakov je vypracovať zadané úlohy vychádzajúce z predloženého nesúvislého 

textu.  Členovia pracovali za svoj aprobačný predmet. Pri tvorbe aktivít členovia využívali aj 

učebnice, či internetové zdroje. Potom sa členovia podelili so svojimi prácami s ostatnými 

a diskutovali o ďalších možných obmenách aktivity. Dané aktivity môže člen klubu použiť na výučbe 

svojho aprobačného predmetu v rámci edukačného procesu.  

http://www.nucem.sk/


13. Závery a odporúčania: 

 

K bodu 5 

Pedagogický klub prijal tieto závery:  

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Práca s nesúvislým textom. Jeho obsah sa 

zameral na schopnosť čítať s porozumením a interpretovať i nesúvislý text (grafy, tabuľky, 

diagramy...) za použitia nástrojov logického myslenia. Cieľom bolo definovať nástroje logického 

myslenia a aplikovať ich v praxi pri práci s nesúvislým textami, a taktiež navrhnúť aktivity pre 

nesúvislé texty použité na hodinách vo svojom aprobačnom predmete.  

Dohodli sa, že je dôležité poznať definície a funkcie nástrojov logického myslenia, akými sú napr. – 

indukcia, syntéza, zovšeobecnenie, dedukcia, analýza, triedenie, objasňovanie, interpretácia, 

argumentácia. 

Žiakov budú viesť k rozvíjaniu interpretácie a čítania s porozumením nesúvislých textov cez nástroje 

logického myslenia na hodinách anglického jazyka, slovenského jazyka, dejepisu, katolíckeho 

náboženstva a občianskej náuky.  

Rozvíjala sa kompetencia práce s nesúvislým textom u členov klubu, ktorí budú naďalej priebežne 

vyhľadávať materiály a zdroje k nasledujúcim stretnutiam klubu, vzájomne spolupracovať pri ich 

realizácii, ako aj tvoriť a využívať aktivity s využitím nesúvislých textov na vyučovaní, čím obohatia 

svoj profesionálny prístup v edukačnom procese. 

 

K bodu 6 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Oboznámiť sa s témou stretnutia, ktorým bolo teoretické vymedzenie práce s nesúvislými textami. 

V praxi interpretovať a čítať s porozumením nesúvislé texty (tabuľky, grafy, diagramy) za pomoci 

nástrojov logického myslenia.  

Aplikovať rozvíjanie práce s nesúvislými textami, viesť žiakov k poznaniu rôznych nástrojov 

logického myslenia. 

Naďalej aktívne spolupracovať pri plnení vytýčených úloh a cieľov výmenou skúseností 

z pedagogickej praxe a vzájomnou inšpiráciou pri nasledujúcich stretnutiach klubu.  

Viesť žiakov k rozvíjaniu zručnosti práce s nesúvislými textami cez rôzne aktivity použitím 

pokynových slovies v edukačnom procese humanitných predmetov a jazykov v podmienkach SOŠPg 

sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia: 13. 1. 2022 

Trvanie stretnutia: od 14:25 hod. do 17:25 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis  Inštitúcia 

1. ThLic. Marek Jeník 
 

SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Mária Majzeľová  SOŠPg sv. CaM 

3. PhLic. Martin Mati  SOŠPg sv. CaM 

4. Mgr. Ivana Vachaľová   SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Lucia Grinčová  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Lýdia Venceľová   SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Simona Šubjáková  SOŠPg sv. CaM 

8. Mgr. Klára Zorvanová  SOŠPg sv. CaM 

 



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

  

č. Meno a priezvisko Podpis   Inštitúcia 

1.     

2.     

3.     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


