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11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia: 

Pedagogický klub Tvorivosť a fantázia v umení sa na svojom siedmom stretnutí podrobne zaoberal 

témou Tvorba úloh so zameraním na čitateľskú gramotnosť. Rámcový program stretnutia bol 

orientovaný na prípravu úloh – medzipredmetové vzťahy s metodikou hudobnej výchovy 

a metodikou výtvarnej výchovy. Na stretnutí boli prezentované zaujímavé hravé, zábavné a 

vedomostné úlohy prepájajúce hudobné a výtvarné umenie inšpirované tvorbou Ľudovíta Fullu 

a Eugena Suchoňa vyplývajúcej z diela Varila myšička kašičku. 

Ako aplikačnú úlohu si všetci členovia vyskúšali predostreté netradičné úlohy so zameraním na 

čitateľskú gramotnosť. 

V závere pedagogického klubu členovia diskutovali o type a využití daných úloh v jednotlivých 

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

 

1. Úvod, privítanie členov klubu, zhrnutie predchádzajúceho stretnutia 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia 

3. Tvorba úloh so zameraním na čitateľskú gramotnosť  

4. Praktická aplikácia témy 

5. Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

6. Záver 

K bodu 1: 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov klubu Tvorivosť a fantázia v umení a zhrnutie 

predchádzajúceho stretnutia.  

K bodu 2: 

Prítomní členovia pedagogického klubu boli zoznámení s témou a obsahom stretnutia  - Tvorba úloh 

so zameraním na čitateľskú gramotnosť, ako aj s aplikačnou úlohou pozostávajúcou z netradičných 

úloh na spoznanie a oboznámenie sa s ilustračnou tvorbou Ľudovíta Fullu – Varila myšička kašičku 

a s cyklom desiatich riekaniek v úprave Eugena Suchoňa . 

K bodu 3: 

Obsah programu tvoril: 

a) predstavenie témy – ilustračná tvorby Ľudovíta Fullu, prezentácia knihy Varila myšička 

kašičku - rytmické ľudové riekanky, rečňovanky, povedačky, ako i veršíky z tvorby Márie 

Rázusovej-Martákovej žiarivo ilustroval majster detskej ilustrácie Ľudovít Fulla. 

b) prezentovanie netradičných úloh: 

− priradenie textu riekaniek k správnym ilustráciám, 

− vypočutie hudobnej ukážky a zapísanie názvov riekaniek v správnom poradí,  

− správne odpovedanie na otázky, 

− hádanie vylosovanej riekanky podľa kreslenia, 

− obmenenie obsahu riekanky podľa prítomnosti, či budúcnosti, 

− dopĺňanie komiksových bublín, 

− vymýšľanie krátkeho príbehu k ilustrácii s použitím slov: farár, učiteľ, gazdiná. 

K bodu 4: 

Praktická aplikácia témy – prítomní členovia klubu pracovali v jednej časti stretnutia spoločne na 

aplikačnej úlohe, kde si vyskúšali prezentované netradičné úlohy pre žiakov na rozvoj čitateľskej 

gramotnosti.  

Úlohy riešili individuálne alebo v skupinách, pracovali s interaktívnou tabuľou, zapájali sa do 

všetkých aktivít. Pomocou interaktívnej tabule si overovali správne odpovede, odpovedali na otázky, 

kreslili vylosovanú riekanku. Pri percepčných činnostiach – cyklus riekaniek v úprave Eugena 

Suchoňa sledovali prezentované video vytvorené animáciou ilustrácií Ľudovíta Fullu - 

https://www.youtube.com/watch?v=om72YAXU-TM. 

Všímali si medzipredmetové vzťahy s metodikou hudobnej výchovy a metodikou výtvarnej výchovy. 

Pri prvej úlohe, priradenie textu riekaniek k správnym ilustráciám, boli fotokópie textov a ilustrácií 

riekaniek umiestnené po obvode triedy. Prítomní prešli po celej miestnosti ako v galérií a následne 

vytvorili správne dvojice. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=om72YAXU-TM


13. Závery a odporúčania: 

K bodu 5: 

Pedagogický klub prijal tieto závery: 

Členovia pedagogického klubu sa zoznámili s témou Tvorba úloh so zameraním na čitateľskú 

gramotnosť. Taktiež sa oboznámili s tvorbou Ľudovíta Fullu a Eugena Suchoňa. Spoločne súhlasili, 

že prezentované netradičné zábavné, hravé a vedomostné úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti 

použijú nielen vo vyučovaní metodiky hudobnej výchovy a metodiky výtvarnej výchovy, ale aj vo 

vyučovaní ostatných predmetov. 

 

K bodu 6: 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Aplikovať netradičné úlohy so zámerom rozvíjania čitateľskej gramotnosti žiakov vo vyučovacom 

procese na SOŠPg sv. Cyrila a Metoda v Košiciach nielen v predmete metodika hudobnej výchovy a 

metodika výtvarnej výchovy, ale aj v ostatných predmetoch. Pomocou netradičných úloh aktivizovať 

žiakov, prinášať im nové podnety, rozvíjať ich tvorivosť, fantáziu, predstavivosť, taktiež schopnosti 

kooperácie a komunikácie a efektívne využívať informačno-komunikačné technológie. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia: 3. 12. 2021 

Trvanie stretnutia: od 13:35 hod. do 16:35 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Michaela Benediková  SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Annamária Čintalová  SOŠPg sv. CaM 

3. ThLic. Marek Jeník  SOŠPg sv. CaM 

4. Ing. Monika Komárová neprítomná SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Erik Korfant  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Mária Majzeľová  SOŠPg sv. CaM 



7. Mgr. Milan Štefaňák  SOŠPg sv. CaM 

8. Mgr. Peter Tkáč, DiS. art. neprítomný SOŠPg sv. CaM 

9. Mgr. Jana Troščaková  SOŠPg sv. CaM 

10. Mgr. Lýdia Venceľová   SOŠPg sv. CaM 

 

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

 č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


