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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Téma stretnutia – Učebné materiály 

 

Kľúčové slová – učebné texty, učebné osnovy, učebný materiál, čítanie s porozumením, text 

 

Krátka anotácia –   K základným učebným materiálom, ktoré na hodinách slovenského 

jazyka a literatúry využívame, sú učebnice, cvičebnice, čítanky, CD a DVD nahrávky textov 

a divadelných predstavení a rôzne ďalšie vybrané texty. Okrem toho väčšina z nás – 

vyučujúcich – najmä v posledných 3 rokoch, v čase pandémie Covid, kedy školy prešli na 

dlhodobé dištančné vyučovanie, začali pripravovať množstvo vlastných učebných 

materiálov. Ich formy sú rôzne – prezentácie, texty s cvičeniami zamerané na čítanie 

s porozumením, gramatické cvičenia – a to nielen v klasickej forme, ale aj vo forme „hravej“ 

– forma kvízov, únikových hier, tajničiek...  

V tejto pre školy náročnej situácii sa ukázalo, že učitelia sú kreatívni a vedia si pomôcť, 

najmä v online priestore. Realizovali sa rôzne webináre a školenia, ktorých sa väčšina našich 

kolegov (najmä po večeroch) zúčastňovala. Naučili sme sa, ako vytvoriť zaujímavé cvičenia 

a hry pre žiakov v rôznych aplikáciách – kahoot, quizizz, thinglink, edpuzzle, canva, 

learningapps, goconqr či storyjumper – to sú len niektoré z možností, ako spestriť 

vyučovanie slovenského jazyka. A že mali medzi žiakmi úspech, o tom ani netreba 

pochybovať. 

Ďalšími zdrojmi učebných materiálov sa pre nás stali rôzne webové portály, na ktorých 

učitelia z celého Slovenska zdieľali svoje učebné materiály, ktoré si mohli ostatní stiahnuť či 

upraviť podľa svojich potrieb. K najčastejšie využívaným patria: zborovna, ucimenadialku, 



Viki, julssavba, zmudri, digiskola a podobne. Okrem toho vzniklo mnoho podporných skupín 

učiteľov na Facebooku (Zborovňa, Spoločenstvo slovenčinárov, priateľov školy 

a vyučovania, Zavretá škola, Moderný učiteľ, Učiteliaučiteľom...) či na Instagrame 

(zmaturuj_za_minutu).  

Na čítanie klasickej literatúry a výber textov k rôznym cvičeniam sme často využívali 

internetovú stránku zlatyfond.sme.sk, kde sú zdigitalizované diela väčšiny slovenských 

spisovateľov.  

 

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

 

1. Porovnanie klasických a moderných učebných materiálov  

2. Výmena skúseností s rôznymi internetovými webovými portálmi a aplikáciami  

3. Výmena skúseností s využitím moderných materiálov na hodinách 

4. Názorné ukážky učebných materiálov 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

• S kolegami sme sa jednoznačne zhodli, že dnešné možnosti tvorby učebných 

materiálov sú takmer neobmedzené, kreatívne a pre žiakov zaujímavé 
• Problémom s využitím takýchto materiálov na hodinách často býva nedostatočné 

materiálne vybavenie školy – v triedach nemajú všetci žiaci notebook alebo 

tablet, takže pri interaktívnych cvičeniach a „hrách“ musia použiť vlastný mobil. 

Aj keď väčšina žiakov s tým problém nemá, predsa sa sem-tam objavia žiaci, 

ktorí nemajú dotykový mobil a teda je potrebné situáciu citlivo vyriešiť  (ak sa 

jedná o 1 žiaka, zväčša mu požičiame svoj mobil alebo môže pracovať vo dvojici 

so spolužiakom).  
• Niekedy môže byť problémom aj to, že niektoré „hravé cvičenia“ vyžadujú viac 

času – nielen na prípravu učiteľa, ale aj počas samotnej realizácie – takže sa 

nedajú využívať často. 
• Ďalším výrazným problémom je nedostatočné pokrytie wifi v škole – nemôžeme 

od žiakov chcieť, aby na vyučovaní míňali svoje dátové služby – každopádne, na 

zlepšení pokrytia už naša škole „pracuje“. 
• Aj v budúcnosti plánujeme s kolegami na vyučovaní využívať klasické – knižné 

zdroje, ale prispôsobíme sa aj trendom, ktoré sú našim žiakom 21.storočia blízke, 

teda budeme sa snažiť zdokonaľovať svoje počítačové zručnosti, aby sme im 

hodiny slovenského jazyka mohli spestriť. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

 

Miesto konania seminára: Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou,   

Ul.  Dr.  C.  Daxnera 88,  09301  

Dátum konania seminára: 27.1.2022 

Trvanie seminára:   od 14.30 hod do 15.30 hod  

Téma seminára:   Učebné materiály 

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis 

1 PaedDr.Miroslava Fuňáková  

2 Mgr.Eva Hrunová  

3 PhDr.Zuzana Dragulová, PhD.  

4 Mgr.Matúš Magura  

5 Mgr.Radoslav Slivka  

6 Mgr.Zuzana Zubková  

   

 

 



 

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

Prior i tná os:  Vzdelávanie  

Špeci fický c ieľ :  Zvýšiť  inkluzívnosť a  rovnaký pr ístup  ku kvali tnému 

vzdelávaniu a  z lepšiť výsledky a  kompetencie de tí  a  

žiakov  

Prij ímateľ:  Gymnázium Cyr ila  Daxnera  

Názov projektu:  Inovatívne vyučovanie  na GCD  

Kód ITMS projektu:  312011W839  

Aktivita ,  resp.  názov seminára  Klub rozvoja či ta teľskej  gramotnost i  

 

 

 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

 

Miesto konania seminára: Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou,   

Ul.  Dr.  C.  Daxnera 88,  09301  

Dátum konania seminára: 7.2.2022 

Trvanie seminára:   od 14.30 hod do 15.30 hod  

Téma seminára:   Učebné materiály 

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis 

1 PaedDr.Miroslava Fuňáková  

2 Mgr.Eva Hrunová     - 

3 PhDr.Zuzana Dragulová, PhD.  

4 Mgr.Matúš Magura  

5 Mgr.Radoslav Slivka  

6 Mgr.Zuzana Zubková  

   

 

 


