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

Hlavné body
1.Oboznáenie žiakov s témou – Štylistika – informačný slohový postup
2. Motivačná fáza 
3. Práca s textom – pracovný list , katalóg zájazdov
4. Vyhodnotenie práce žiakov - reflexia
5. Fixačná fáza hodiny  - PowerPoint prezentácia s ukážkami a  cvičeniami
6. Výkladový text - doplňovačka
7. Záver - hodnotenie

Témy stretnutia
Téma - jazyková rovina – štylistika –informačný slohový postup
Vyučovacie metódy – motivačný rozhovor, diskusia, brainstorming
Organizačné formy – samostatná práca, práca v skupine
Pomôcky –  pracovné listy, ukážky
Ciele  – definovať informačný slohový postup a rozlíšiť  od iných postupov,  obhájiť  svoj  názor,
akceptovať názory druhých, zaradiť ukážky k slohovým postupom
Motivačná fáza 
V tejto fáze som použila metódu brainstormingu k slovnému spojeniu – informačný slohový postup.
Žiaci produkovali rôzne asociácie spojené s danou témou aj keď zdanlivo nesúviseli. Po ukončení
aktivity  prostredníctvom  riadeného  rozhovoru  žiaci  dospeli  k zhrnutiu  a vyvodeniu  definícii
k pojmu.

http://www.sosthc.edupage.org/
http://www.trnava-vuc.sk/
http://www.trnava-vuc.sk/


Práca s     textom  
Práca s informačným textom bola samostatná a po uplynutí určeného času nasledovala spoločná
kontrola úloh a vzájomná konfrontácia výsledkov.
Fixačná fáza
V tejto časti som využila PowerPointovú prezentáciu s ukážkami a cvičeniami. Po odprezentovaní
a individuálnom  vypracovaní  úloh,  žiaci  spoločne  diskutovali  a uvádzali  svoje   argumenty
a názory /  porovnávali  ukážky a hľadali  prvky opisného slohového postupu,  priraďovali  ukážky
k iným slohovým postupom /.
Doplňovačka
Žiaci dostali text o informačnom slohovom postupe, v ktorom chýbali slová, a tie mali na základe
informácií , ktoré získali na krúžku, doplniť. Nachádzali sa tam aj slová, ktoré do textu nepatria a  tie
mali z textu vyradiť.
Záver
Spoločne sme  našu prácu zhrnuli a vyhodnotili. 

Zhrnutie priebehu stretnutia
Pracovná atmosféra bola tvorivá a pokojná. Žiaci pracovali so záujmom, keďže pracovný text ich
zaujal –  www.kartago.sk/ zájazdy/ Egypt. Úlohy k textu boli zamerané na čítanie s porozumením
a tým si  žiaci rozvíjali i čitateľskú gramotnosť.
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