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11. Manažérske zhrnutie:  
kľúčové slová:  

zdroje informácií , kniha, knižnica, školská knižnica , médiá, internet – hoax, čitateľská 

gramotnosť, rozvoj kritického myslenia žiakov 

 

 Aktívne využívanie všetkých zdrojov informácií vo výchovnovzdelávacom procese. 

Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov aktívnym využívaním kníh zo školskej knižnice. 

Posilnenie a rozvoj kritického žiakov a ich schopnosť overovať pravdivosť získaných 

informácií. 

http://www.hastropy.sk/


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

Členovia klubu  sa na stretnutí zamerali na nasledovné témy: 

 

- posilnenie  čitateľskej gramotnosti žiakov formou rozvoja vlastného výberu nielen 

z mimočítankovej literatúry , ale aj z literárnych i neliterárnych  textov na základe 

záujmov žiaka, 

 

- motivácia žiakov k návšteve školskej knižnice – úzka spolupráca s vedením knižnice – 

Mgr. Kamasovou – od prvotnej informácie o fungovaní knižnice cez orientáciu 

v knižnici, zápis žiakov do knižnice až po výber kníh a ich trvalé členstvo v školskej 

knižnici počas celého štúdia, 

 

- využívanie médií a internetu nielen ako zdrojov informácií o svete a spoločnosti, ale 

predovšetkým ako zdroja informácií počas štúdia, 

 

- potreba overovanie si pravdivosti a hodnovernosti  informácií z viacerých zdrojov, 

nebezpečenstvo dezinformácií a hoaxov, šíriacich sa na internete, 

 

- možnosti využitia spracovanie literárnych diel v elektronickej podobe, tiež v podobe 

rozhlasových a televíznych inscenácií, prípadne krátkych videí na youtube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

1. Posilnenie čitateľskej gramotnosti žiakov pravidelnými návštevami školskej knižnice. 

2. Zapojenie sa  žiakov do celoslovenskej súťaže Záložka do knihy spája školy v spolupráci 

s vedúcou školskej knižnice. 

3. Využívať vo výchovnovzdelávacom procese spracovanie literárnych diel v rôznych 

mediálnych podobách. 

  

 

 

 


