
 

 

V tomto školskom roku 2021/2022 som na hodinách anglického jazyka realizovala 
projekt v rámci výzvy mestskej časti Bratislava – Petržalka „Naučiť lepšie, odmeniť viac“  
nazvaný „Čitateľské dielne - rozvíjanie cudzojazyčných kompetencií žiakov v anglickom 
jazyku čítaním s porozumením“ v dvoch formách  - výuková časť a prezenčná časť.  

V septembri 2021 som začala pracovať s vybranými cieľovými skupinami – najprv so 
skupinami žiakov 5.A, 6.A, 9.A,B a neskôr 9.B triedy v učebni anglického jazyka ale aj v  
kmeňových triedach. Na začiatku októbra 2021 som uskutočnila vstupnú diagnostiku. Spolu 
so žiakmi sme diskutovali a metódami brainstorming a slepých máp postupne zaznamenávali 
zistenia. Žiaci boli oboznámení s cieľmi a realizácou projektu (tiež s jednotlivými 
opakujúcimi sa činnosťami a metódami). 

Od októbra 2021 do júna 2022 som v spomínaných skupinách/triedach 
implementovala do vyučovania anglického jazyka čitateľské dielne, a to 2 vyučovacie hodiny 
po sebe v priebehu dvoch dní každý druhý týždeň alebo neskôr podľa potreby a aktuálnej 
situácie nasledovne: 

október 2021  - 14 vyučovacích hodín 
november 2021 - 14 vyučovacích hodín 
december 2021 - 14 vyučovacích hodín 
január 2022  - 11 vyučovacích hodín 
február 2022  - 14 vyučovacích hodín 
marec 2022  - 14 vyučovacích hodín 
apríl 2022  - 14 vyučovacích hodín 
máj 2022  - 14 vyučovacích hodín 
jún 2022  - 15 vyučovacích hodín 
 

Po implementácii čitateľských dielní do vyučovania  

- Žiaci si postupne zlepšovali výsledky  v čítaní s porozumením.  
- Rozvíjali si špecifickú slovnú zásobu. 
- Zvyšovala sa aktivita žiakov na vyučovacích hodinách čitateľských dielní.  
- Došlo k pozitívnej zmene postojov žiakov k týmto vyučovacím hodinám ale aj 

vyučovacieho predmetu anglický jazyk. 
- Žiaci sa postupne učili formulovať svoj názor, argumentovať, akceptovali názor iných 

a tolerovali odlišnosti. 
- Rozvíjali si kritické myslenie a sebareflexiu. 
- Pravidelne pracovali s textami v anglickom jazyku a s literárnymi textami, 

oboznamovali sa so životom, myslením a kultúrou iných ľudí a s ich krajinami. 
 
 
 
 
 



 
Reakcie žiakov na hodiny čitateľských dielní: 

 Vaše hodiny boli vždy náučné a zábavné. 
 Naučili sme sa veľa nových slovíčok a výrazov, viac ako na bežných vyučovacích 

hodinách. 
 Na zábavné poučky a pomôcky si spomenieme aj dnes, dalo nám to veľa vedomostí, 

smiechu aj radosti. 
 Po milión opakovaniach si už zapamätáme, aký je rozdiel medzi past simple a past 

continuous. 
 Žiaci, ktorých učíte, majú veľké šťastie, že sa angličtinu učia s takou skvelou 

učiteľkou, ktorá učí zábavnou formou. 
 Spoznali sme nové miesta, dovolenkové destinácie a kultúru iných krajín našej Zeme. 
 Pracovali sme veľa s textami – čítali, vyhľadávali, triedili, rozprávali sme sa 

a vymieňali vzájomne informácie. 
 Naučili sme sa viac rozprávať, povedať alebo napísať svoj názor a vzájomne si 

pomáhať. 
 Veľmi sa nám páčili tie hodiny, keď ste nám poradili, že môžeme voľne chodiť po 

triede a radiť si a opisovať od spolužiakov. Všetci sme sa nahrnuli len k 2 alebo 3. 
 Len dokonalí učitelia majú dokonalých žiakov. 
 Vaše vyšperkované hodiny sú neopakovateľné a nenahraditeľné. 
 Vaša schopnosť pristupovať ku každému z nás individuálne je inšpirujúca. 
 Milujeme vaše zábavné komentáre aj k tomu, čo sa komentovať nedá.  
 V tom všetkom je vaša jedinečnosť. 
 Ďakujeme za trpezlivosť a energiu. 
 Ďakujeme za dokonalé hodiny anglického jazyka. 

 
Ciele projektu boli splnené. 

Čítanie je nevyhnutnou súčasťou ľudského poznania. Je neodmysliteľným 
informačným kanálom vo všetkých oblastiach nášho života, zdrojom poznatkov, vzdelania, 
zážitkov, skúseností, zábavy a estetického cítenia. 

Verím, že projekt a výstupy budú inšpiráciou a obohatením najmä pre tých, ktorí 
svoju pozornosť zameriavajú v praxi na prácu s textom a jeho porozumením. Svojím obsahom 
môže motivovať k využívaniu netradičných metód, foriem a prístupov. Odporúčam 
implementovať pravidelne čitateľské dielne v rámci vyučovania cudzích jazykov – 1x do 
týždňa, efektívne využívať čitateľské dielne na rozvíjanie čítania a písania s porozumením, 
verbálnej a nonverbálnej komunikácie. 

 
        
                 PaedDr. Jana Kubínyi 
         
. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


