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11. Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia: 

Deviate stretnutie pedagogického klubu sa uskutočnilo dňa 25.01.2021. Zúčastnili sa na ňom všetci 

členovia pedagogického klubu. Koordinátorka pedagogického klubu oboznámila členov s programom 

stretnutia, ktorým súvislý a nesúvislý text. 

Kľúčové slová:  

súvislý a nesúvislý text, grafy, tabuľky, literárne texty 
 

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

Hlavné body a témy stretnutia: 

1. Zahájenie stretnutia 

2. Súvislý a nesúvislý text 

3. Záver stretnutia 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

Mgr. Beatrix Bujáková, koordinátorka pedagogického klubu, zahájila stretnutie a privítala všetkých 

členov pedagogického klubu.  Obsah tohto stretnutia tvoril súvislý a nesúvislý text a ich miesto vo 



vyučovaní. 

Prezentáciu pripravila Mgr. Tímea Vaňa. V nasledujúcich riadkoch stručne zhrniem hlavné body jej 

prezentácie. Najprv nám priblížila vlastnosti týchto dvoch typov textov a rozdiely medzi nimi. 

Súvislé  texty  predstavujú  ucelenú  štruktúru  textu,  ktorá  nie  je  prerušovaná.  Sú vytvorené z viet, 

ktoré sú usporiadané do odsekov, kapitol a dielov. Ide o organizované celky spojených formálne 

isémanticky. Pri ich porozumení musí žiak brať do úvahy nielen  jednu  prečítanú  vetu,  ale  aj  

kontext  ostatných  viet.  Iba  tak  môže  ľahšie porozumieť textu. 

Nesúvislé texty predstavujú prerušovanú štruktúru textu, ktorá je rozličná. Sú vytvorené zo slov alebo 

viet, ktoré nie sú usporiadané a organizované. Pri ich porozumení musí žiak brať viac ako pri 

súvislých textoch kontext ostatných informácií. Právo preto žiaci pri  porozumení  viac  zlyhávajú.  

Pedagógovia sa zhodli v tom, že vo vyučovaní pracujú s oboma typmi textov, aj podľa ich názoru 

nesúvislé texty sú oveľa náročnejšie na porozumenie, preto by sme im mali venovať viac času. 

Súvislé texty sa najčastejšie vyskytujú na hodinách literárnej výchovy, kým nesúvislé text 

nachádzame vo forme grafov a tabuliek (napr. program kina, cestovný poriadok, termíny školských 

prázdnin, obedové menu, atď.) 

V závere sa koordinátorka poďakovala všetkým prítomným za účasť. 

13. Závery a odporúčania: 

Členovia pedagogického klubu sa podelili o svoje skúsenosti.  

Odporúčania: 

1. používať súvislé a nesúvislé texty vo vyučovaní 

2. klásť dôraz na porozumenie nesúvislého textu 
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Prezenčná listina 

Miesto konania stretnutia: ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

Dátum konania stretnutia: 25.01.2021 

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod do 17:00 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. PaedDr. Silvia Tóthová  ZŠ Károlya Szemerényiho 

s VJM 

2. Mgr. Beatrix Bujáková  ZŠ Károlya Szemerényiho 

s VJM 

3. Mgr. Lívia Vanya  ZŠ Károlya Szemerényiho 

s VJM 

4. Mgr. Gabriela Ivanics  ZŠ Károlya Szemerényiho 

s VJM 

5. Mgr. Tímea Vaňa  ZŠ Károlya Szemerényiho 

s VJM 

6. Mgr. Beáta Győri  ZŠ Károlya Szemerényiho 

s VJM 

 



 

  

 

 

 

 

 


