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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Téma stretnutia – Problémy vo vyučovaní slovenského jazyka  

 

Kľúčové slová – teória, prax, postavenie učiteľa, osobnosť študentov, samostatnosť  

Krátka anotácia –    Toto naše pracovné stretnutie klubu riešilo základné otázky týkajúce sa 

možných problémov, vyskytujúcich sa vo vyučovaní slovenského jazyka. Zaoberali sme sa 

rôznymi témami, ktoré sú jednoznačne spojené s touto problematikou – počnúc potrebou 

prepojenia teórie s praxou, cez potrebu využívania inovatívnych metód na vyučovacích 

hodinách, až po rozvíjanie kritického myslenia a sebahodnotenia žiakov.   

Nestačí len zaužívané memorovanie, ktoré s realitou nemá nič spoločné. Je dôležité nájsť tú 

správnu cestu a prepojiť tieto dve časti do jedného celku. Obrovský vplyv v tejto sfére má 

postavenie a osobnosť učiteľa, ktorý je nútený nájsť správny spôsob, ako tieto dve veci skĺbiť 

do jednej. A navyše, on je tým, ktorý je zodpovedný za rozvoj osobnosti žiaka. On je 

zodpovedný za nadobudnuté vedomosti študentov, nie študent! Je potrebné si uvedomiť, že 

takto je chápaný spoločnosťou. Lenže ak sa študentovi raz nechce, keď to raz nejde, tu 

nepomôže ani J.A.Komenský. Samozrejme, je dôležité ukázať správnu cestu, ale nie ťahať 

študenta za ručičku! 

Dôležité je tiež prepájať poznatky viacerých vyučovacích predmetov a precvičovať so žiakmi 

čítanie s porozumením, nakoľko v tejto oblasti majú značné medzery. 

 

 



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

 

1. Vytýčenie si jednotlivých problémov pri vyučovaní slovenského jazyka  

2. Výmena poznatkov učiteľov z bežnej praxe 

3. Analýza názorov a nápadov ako zlepšiť zainteresovanosť študentov   

4. Výmena vlastných skúseností  

5. Diskusia 

6. Záver 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

• Skupina ako celok sa zhodla na tom, že všetci sa skôr či neskôr (viac alebo menej) 

stretávame s rovnakými problémami, ktoré sa cyklicky opakujú a postupne eskalujú až do 

študentskej apatie 

• Je veľmi dôležité o týchto veciach diskutovať v klube, ale aj na úrovni vyučujúci – študent  

• Aj pri tej najmenšej zmene v prístupe k učeniu zo strany študenta je dôležité zistiť príčinu, 

no nemali by sme sa dostať do súkromnej sféry 

• Študentom dáme čas na rozvoj osobnosti a budeme sa ich snažiť motivovať 

k sebapoznávaniu a aktívnemu vyhľadávaniu informácií. Škola už dnes nie je prvý zdroj 

informácií žiakov, a preto ich treba podnecovať zaujímavými a novými formami a obsahom 

vzdelávania na hodinách slovenského jazyka.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

 

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

Ul.  Dr.  C.  Daxnera 88,  09301  

Dátum konania seminára: 19.4.2022 

Trvanie seminára:   od 14.30 hod do 16.30 hod  

Téma seminára:   Problémy vo vyučovaní slovenského jazyka 

 

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  

   

 


