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10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
https://gsfalev.sk/clanok/kluby/ 
 

 

11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Príprava žiakov na recitačné súťaže. 

Povinné čítanie. 

https://gsfalev.sk/clanok/kluby/


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

Koordinátorka klubu, Mgr. Marťáková  v úvode privítala členov klubu a uviedla témy stretnutia:  

1. Príprava žiakov na recitačné súťaže 

2. Povinné čítanie 

Členky klubu prezentovali v prvej časti stretnutia svoje doterajšie úspechy v príprave žiakov na 

recitačné súťaže a o svojich úspechoch na okresnej i krajskej úrovni. Mgr E. Malíšková, PhD. sa 

intenzívne venuje tejto práci so žiakmi aj v rámci krúžku. Predstavila ostatným členkám metódy, 

ktoré sa jej javia ako najefektívnejšie pri práci so žiakmi. Ostatné členky klubu pridali svoje 

skúsenosti z praxe. Následne sa viedla debata o výbere textov na recitačné súťaže. Členky klubu sa 

zhodli na tom, že je to náročná práca -  nájsť nový, originálny, zaujímavý a vhodný text pre recitátora. 

Členky klubu si stanovili priority v rámci účasti na jednotlivých súťažiach. Svojich žiakov chcú 

pripraviť na recitačnú súťaž Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko a iné regionálne súťaže: 

Blahoslavení chudobní, Piráti krásy a pod. Koordinátorka klubu, Mgr. Marťáková zároveň 

oboznámila ostaných členov o priebehu a organizácii okresného kola súťaže Šaliansky Maťko, ktoré 

sa v roku 2020 konalo na pôde GSFA a na ktorého organizácii sa podieľala aj predmetová komisia 

SJL, zároveň poďakovala Mgr. R. Milčákovej za jej aktívny prístup a pomoc s výzdobou učebne.  

 

Druhou témou stretnutia bolo povinné čítanie. Členky klubu sa zhodli na tom, že je čoraz náročnejšie 

motivovať žiakov, aby si prečítali štandardizované diela. Vzájomne zdieľali svoje skúsenosti. 

Poukázali na to, že niektoré texty nie sú pre žiakov zaujímavé. Zároveň uvažovali nad možnosťami, 

ako toto povinné čítanie pre žiakov zatraktívniť. Členky klubu sa zároveň rozprávali aj o tom, aké 

diela by si mali prečítať žiaci ročníkov príma – kvarta. Dohodli sa na tom, že v tomto smere bude pre 

žiakov určený žáner a výber konkrétneho diela a autora bude prenechaný na samotných žiakov, ktorí 

si budú viesť čitateľské denníky a následne tieto diela na určených hodinách prezentovať svojim 

spolužiakom. 

13. Závery a odporúčania: 

Členky klubu sa zhodli na tom, že príprava žiakov na recitačné súťaže je náročná na čas zo strany 

učiteľa – spája sa to predovšetkým s výberom samotného textu a aj práce s recitátorom, ale napriek 

tomu sa tejto aktivite chcú naďalej aktívne venovať.  

Členky klubu sa budú snažiť hľadať možnosti, ako zatraktívniť čítanie povinnej literatúry a v príme 

– kvarte nechávajú výber konkrétnych autorov a diel na žiakovi.  

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Valéria Marťáková 
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16. Podpis  
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Zborovňa GSFA 

Dátum konania stretnutia: 13. 03. 2020  

Trvanie stretnutia: od 12.00 hod do 15. 00 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Renáta Milčáková  GSFA 

2. Mgr. Eva Malíšková, PhD.  GSFA 

3. Mgr. Valéria Marťáková  GSFA 

 


