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Čitateľská gramotnosť v angličtine
Trieda: II.D – 1 skupina
Odbor: dopravná akadémia
Trieda: II.PB – 1 skupina
Odbor: prevádzka a ekonomika dopravy
Cieľ (predmetu): zlepšiť čitateľskú gramotnosť žiakov, rozvíjať čitateľské zručnosti a s tým
spojené aj komunikačné, písomné a gramatické zručnosti, naučiť žiakov orientovať sa v
rôznych typoch textov

September:
Na prvých hodinách žiaci napísali vstupný test zameraný na čítanie s porozumením. Po
napísaní sme identifikovali, čo robí žiakom najväčšie problémy a počas celého školského
roka budeme pracovať na ich odstránení. Mesiac september bol venovaný práci s
odbornými textami. Odborné texty boli zamerané na základné pojmy používané v IKT,
žiaci mali k dispozícii pracovné listy, naučili sa odborné pojmy, diskutovali o vzťahu k
počítačom a moderným technológiám.
Október:
Pokračovali sme v práci s odbornými textami. Na záver tematického celku žiaci napísali
test zameraný na zvládnutie odbornej terminológie a vyhľadávanie dôležitých informácií v
odbornom texte. Cieľom tohto tematického celku bolo naučiť žiakov orientovať sa v
odborných textoch a schémach a zvládnuť základné odborné slová spojené s IKT – cieľ bol
splnený. Od 12. októbra sme prešli na dištančné vzdelávanie, online hodiny boli
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realizované cez MS Teams. Žiaci mali už v septembri zadaný projekt – pomocou
prezentácie spracovať tému Môj obľúbený piesňový text. V tomto mesiaci žiaci v online
priestore odprezentovali svoje práce – vysvetlili, prečo je práve tento piesňový text ich
obľúbený, vypočuli sme si aj ukážky piesní. Žiaci sa naučili pracovať v MS Teams,
diskutovali o jednotlivých projektoch, zisťovali sme, či aj ostatní žiaci tieto texty poznajú a
či patria medzi ich obľúbené. Cieľom tohto projektu bolo najmä rozvíjanie komunikačných
zručností, ale aj schopnosť pochopiť lyrický text. Zároveň, vďaka online vyučovaniu, sa
žiaci naučili aj pracovať v MS Teams a rozvíjali si tak nielen jazykové ale aj IKT zručnosti.
November:
Hodiny boli zamerané na prácu s časopismi. Mali sme k dispozícii online verzie časopisov
Gate a Bridge. Venovali sme sa aktuálnym témam mesiaca – prezidentské voľby v USA,
sviatky, ktoré sa v novembri oslavujú v USA – Halloween, Thanksgiving. Cieľom bolo
hlavne rozvíjanie čítania s porozumením, hľadanie dôležitých informácií v texte, žiaci sa
naučili aj novú slovnú zásobu, vyjadrovali svoj názor k jednotlivým témam. Diskutovali o
tom, ako sa sviatok Halloween rozšíril aj na Slovensko. Žiaci teda rozvíjali všetky jazykové
zručnosti. Aj keď dôraz bol na rozvíjaní čitateľskej gramotnosti, tá je spojená aj s ďalšími
jazykovými zručnosťami.
Vypracoval (meno, priezvisko, dátum)
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