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08:00 – 9:30: registrácia účastníkov 

9:30 – 10:00: otvorenie konferencie 

10:00  – 11:00: hlavné referáty I. 

11:00  – 11:30: prestávka 

11:30  – 12:30: hlavné referáty II. 

12:30 – 14:00: obedná prestávka 

16:15 – 17:45: seminár: Paweł Scheffler Ph.D., Mgr. Pavla Buchtová, PaedDr. Miloš Blahút, 
PhD., Mgr. Michaela Sepešiová PhD.: Rozvoj čítania alebo Ako pracovať 
s cudzojazyčnými textami nielen počas hodín anglického jazyka 
 
20:00 – 20:30: spoločenský program, prezentácia projektu LIRE  

 

8:30 – 9:00  uvítanie: šálka dobrej kávy na úvod dňa 

9:00 – 10:30  workshop: Mgr. Eva Skočíková, Mgr. Anna Lallouet: Rozvoj čitateľskej 

gramotnosti v cudzom jazyku: ukážky práce so zjednodušenými čítankami 

10:30  – 11:30: diskusia 

11:30 – 12:00: spätná väzba 

13:00 – 13:30 ukončenie: tombola 

13:30 – 15:00: obed 

 

 



 

 
 

 

 
 

Paweł Scheffler Ph.D., Mgr. Pavla Buchtová, PaedDr. Miloš Blahút, PhD., Mgr. 
Michaela Sepešiová PhD. 
 
Rozvoj čítania alebo ako pracovať s cudzojazyčnými textami nielen počas hodín 

anglického jazyka  

Extenzívne čítanie nie je novinkou najmä v severoeurópskych krajinách. Na slovenských, českých 

a poľských základných školách sa zatiaľ systematicky nezaviedlo. Zatiaľ sa nerealizovalo 

vypracovanie súborného prístupu, ktorý by usmerňoval učiteľov pri používaní čítaniek na a mimo 

hodín cudzieho jazyka. 

Cieľom projektu LIRE je zaviesť používanie textov a zjednodušených čítaniek vo vyučovaní 

anglického jazyka. Projekt predstavuje rôzne metódy a prostriedky s cieľom posilniť a premeniť 

učenie a učenie sa cudzieho jazyka prostredníctvom čítania na vzrušujúce dobrodružstvo.  

Seminár je rozdelený na tri časti a každá časť ukazuje konkrétne nápady a príklady na prezentáciu 

a používanie textov a čítaniek v triede i mimo nej moderným a príťažlivým spôsobom. 

Časť 1 Sprievodca výberom vhodných kníh pre žiakov angličtiny. Cieľom prvej časti je usmerniť 

proces výberu vhodných a zmysluplných kníh na použitie v čitateľských programoch v rámci 

učenia anglického jazyka. Existuje niekoľko kritérií, ktoré musí učiteľ zvážiť, ako sú napríklad 

príťažlivosť príbehu, zložitosť jazyka, dĺžka knihy, atraktívnosť obálky, prítomnosť a kvalita 

ilustrácií, prepojenie s učebnými osnovami. Cez tieto kritériá sa pozrieme na rôzne typy kníh a 

literárne žánre (rôzne zjednodušené čítanky, obrázkové knihy, grafické romány ... ) a 

prediskutujeme možné výhody a nevýhody. 

Časť 2 V čom spočíva výhoda vyučovania literatúry na hodinách? Druhá časť sa zameriava na 

využívanie literatúry na hodinách cudzieho jazyka. Zdôrazňuje sa v nej používanie autentických 

materiálov, a to tak prózy, ako aj poézie. Poukazuje na dôležitosť vytvárania správnych návykov 

pri čítaní literatúry, najmä na dôsledky, ktoré má takáto činnosť z dlhodobého hľadiska vo 

vyučovacom procese a v emocionálnom rozvoji žiaka. Uvádza názorné príklady literárnych diel, 

prostredníctvom ktorých učitelia využívajú texty, napr. na upevnenie gramatických kategórií, 

usmernenie diskusie a poukázanie na rôzne aspekty jazyka, ako je zvuk, rytmus, či obrazné 

pomenovanie. 

Časť 3 Výhody čítania mimo triedy. Tretia časť sa zaoberá stručným prehľadom výskumných 

zistení týkajúcich sa vplyvu čítania mimo triedy na rozvoj znalostí cudzieho jazyka. V tejto časti sa 

zameriame na učenie slovnej zásoby, keďže ide o najrozsiahlejšie skúmanú oblasť. Na základe 

prezentovaných výskumných zistení sa budeme venovať odporúčaniam na vytvorenie 

čitateľských programov. 



 

 
 

 

 
 

Mgr. Eva Skočíková, Mgr. Anna Lallouet

Rozvoj čitateľskej gramotnosti v cudzom jazyku: ukážky práce so zjednodušenými 
čítankami  

Cieľom tohto workshopu je inšpirovať učiteľov a ukázať, ako pracovať so zjednodušenými 

čítankami v triede aj mimo nej. Workshop je rozdelený na dve časti. V prvej časti budú 

predstavené aktivity pred, počas a po čítaní na konkrétnej čítanke Granny Fixit and the Pirate, 

ktorá je vhodná pre 4. ročník ZŠ. Učitelia získajú predstavu o rôznych stratégiách čítania, ako je 

spoločné čítanie, čítanie vo dvojici a samostatné tiché čítanie (čítanie pre seba). Okrem tohto sa 

časť workshopu zameria aj na prácu s obrázkami. Druhá časť bude venovaná čítanke Harry and 

the Egyptian Tomb. V tejto časti bude prezentovaný odlišný prístup k práci s čítankou. Tento 

prístup umožní žiakom príležitosť nacvičiť si predvídanie, techniky rýchleho čítania ako 

scanovanie a skimovanie, odhadovanie súvislostí a vyvodzovanie. Cieľom tejto časti workshopu 

bude poukázať na možnosti rozvoja kritického myslenia žiakov. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

Mgr. Pavla Buchtová  
MASARYKOVA UNIVERZITA, ČESKÁ REPUBLIKA 
 
Pavla Buchtová je lektorkou na Katedre anglického jazyka Masarykovej univerzity. Jej 
pedagogická prax zahŕňa akademické predmety tvorivého a akademického písania, detskej 
literatúry a americkej literatúry. Jej práca presahuje aj do metodiky vyučovania literatúry na 
hodinách anglického jazyka. Publikovala množstvo článkov o súčasných indiánskych autoroch 
a využívaniu literatúry v triede. 
 

PaedDr. Miloš Blahút, PhD. 
FILOZOFICKÁ FAKULTA, PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE 

Miloš Blahút pôsobí ako odborný asistent na IAA FF PU v Prešove. Jeho výskumnou oblasťou sú 

súčasná americká literatúra, ekokritika, vyučovanie obrázkových príbehov prostredníctvom e-

learningového prostredia, vyučovanie literatúry a literárna veda. Vyučuje britskú, americkú a detskú 

literatúru. Je aktívny aj v popularizácii využívania literatúry a čítania vo vyučovaní anglického jazyka, 

pravidelne organizuje mimoškolské podujatia pre študentov zamerané na vlastnú literárnu tvorbu 

a viedol workshopy pre učiteľov. 

 

Mgr. Anna Lallouet 

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Č. 2, POZNAŇ, POĽSKO 

Anna Lallouet je učiteľkou anglického jazyka na základnej škole, kde pôsobí už 14 rokov. 

Vyučovala rôzne vekové skupiny a využíva inovatívne vyučovacie metódy. Je koordinátorkou 

projektu LIRE a chcela by zaviesť čítanie ako stálu súčasť vyučovania angličtiny ako cudzieho 

jazyka. Zaujíma sa o bilingvizmus a vyučovanie cudzích jazykov. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

Mgr. Michaela Sepešiová PhD. 
FILOZOFICKÁ FAKULTA, PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE 

Michaela Sepešiová získala skúsenosti naprieč celým vzdelávacím systémom na Slovensku. Od 2009 

pôsobí ako odborná asistentka na  IAA FF PU v Prešove. V oblasti výskumu sa orientuje na oblasť 

všeobecnej a jazykovej pedagogiky, predovšetkým na CLIL v primárnom a sekundárnom vzdelávaní. 
V súčasnosti sa venuje aj prepojeniu vzdelávania s globálnymi zručnosťami. Svoje poznatky 

a skúsenosti prezentovala na mnohých seminároch a workshopoch pre učiteľov základných 

a stredných škôl. 

 

Paweł Scheffler Ph.D. 
UNIVERZITA ADAMA MICZKIEWICZA V POZNANI, POĽSKO  
 
Pawel Scheffler je lektorom a výskumným pracovníkom na Fakulte anglického jazyka Univerzity 
Adama Mickiewicza v Poznani. Jeho výskumné aktivity sa týkajú osvojovania si cudzieho jazyka, 
výučby cudzích jazykov a modernej anglickej gramatike. Publikuje v rôznych časopisoch v Poľsku 
aj v zahraničí. Píše aj jazykové učebné materiály pre poľských študentov angličtiny – je autorom 
populárnej gramatickej učebnice "English grammar in sentence translations ". 
 

Mgr. Eva Skočíková 

ZŠ SMÍŠKOVA, TIŠNOV, ČESKÁ REPUBLIKA 

Eva Skočíková pracuje ako učiteľka angličtiny na základnej škole, kde vyučuje rôzne vekové 

skupiny od 1. až do 9. ročníka. Je školskou koordinátorkou projektu LIRE a je zodpovedná aj za 

mobility v rámci programu Erasmus+. Absolvovala kurzy zamerané na formatívne hodnotenie a 

inovatívne vyučovacie metódy. Vo voľnom čase rada číta publikácie o vzdelávaní a vyučovaní 

cudzích jazykov a venuje sa joge. 

 

 

Viac informácií nájdete na:  https://www.raabe.sk/ucitel-nie-je-google-7/aktualne 
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