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11. Manažérske zhrnutie: 

                 krátka anotácia, kľúčové slová  

 

                 Na klube sa zúčastnil plný počet členov klubu. Zaoberali sme sa témou podľa plánu 

zasadnutia klubov ČG, t.j. Aktívna slovná zásoba a jej rozširovanie.  Konkrétne sme 

hovorili  o výbere vhodných kníh zo školskej knižnice pre žiakov mladšieho a staršieho 

školského veku. 

 

 

                 kľúčové slová: komunikácia, komunikačné zručnosti, čítanie, knižnica 

 

http://www.skolakrasnakosice.sk/


 

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

                    Téma stretnutia: Aktívna slovná zásoba a jej rozširovanie 

                    Diskusia o výbere vhodných kníh zo školskej knižnice pre žiakov mladšieho a staršieho 

školského veku. 

 

1. Východiskový stav – Dlhodobo pozorujeme nedostatky v jazykovom prejave našich 

žiakov. Jedným z faktorov je aj nízka úroveň individuálnej slovnej zásoby. Cieľom 

nášho klubu je hľadať viaceré možnosti na jej zvyšovanie. Čítanie je jedným zo 

základných  zdrojov obohacovania slovnej zásoby. V priestoroch školy máme dva 

základné zdroje mimočítankovej literatúry – Školská knižnica, Pobočka Knižnice 

pre deti a mládež mesta Košice.   

 

 

2. Diskusia – v rámci diskusie sme dospeli k záveru, že nie je problémom len nezáujem 

žiakov o samotné čítanie, ale aj nedostatok zaujímavej literatúry, ktorá by 

oslovovala súčasného mladého čitateľa. Členovia klubu zhodnotili možnosti, ktoré 

máme v rámci daných knižníc – naša školská knižnica má neuveriteľne malé 

množstvo modernej literatúry pre žiakov druhého stupňa. Situácia pre prvý stupeň 

je o niečo málo lepšia, nie však dostačujúca. Pobočka modernými knihami 

disponuje, ale má ich v malom množstve a tým pádom nie je možné pracovať 

s jedným dobrým titulom s celou triedou.  

Prvý stupeň (p. učiteľka Fecková, p. učiteľka Matisová) využívajú tituly, ktoré sú 

v dispozícii: aktuálne: M. Ďuríčková: Danka a Janka, D. Hevier:  Xaver s nohami 

do X. K dispozícii sú aj iní a pre prvý stupeň a naše potreby veľmi vhodní autori: 

Pavlovič, Futová, Hronský, Uličianský.   

Druhý stupeň využíva iba Staré grécke báje a povesti, ktorých máme dostatočný 

počet.  

Je viac ako nutné pre našu školu obnoviť, resp. nanovo vybudovať knižný fond pre 

oba stupne. Nedostatočný počet kníh sa na druhom stupni kompenzuje spoločným 

čítaním na jednotlivých a projektových hodinách: p. učiteľka Zajdelová: C.L: 

Lewis: Narnia. P. učiteľka Sarková – piaty ročník: Spirit animals – Zrodenie 

legendy, šiesty ročník: R. Dahl: Minpinkovia , ôsmy ročník: A. Nante: Adalbertov 

denník.  

Pobočka Knižnice pre deti a mládež mesta Košice je žiakmi využívaná na osobné 

požičiavanie kníh, k čomu sú žiaci vedení všetkými vyučujúcimi, členmi klubu 

a zároveň spoločnými aktivitami s knižnicou: konkrétne: festival Číta celá rodina, 

Maratón čítania, Vianočná knižka sa otvára apod. V rámci literatúry a slovenského 

jazyka učitelia pravidelne navštevujú pobočku, ktorá si pre nich pripravuje 

tematické hodiny. 

Za posledné roky sa nám podarilo v rámci projektov vybudovať v pavilónoch tzv. 

Čitateľské kútiky s veľkým množstvom kníh.   

 

3. Príprava správy 

 

                             

                   Zhrnutie priebehu stretnutia: 

                   Stretnutie prebehlo v stanovenom čase na mieste na to určenom, pri plnom počte členov      

                   PdK – ČG. Členovia klubu sa zaoberali problematikou rozširovania slovnej zásoby 

prostredníctvom čítania a možnosťami, ktoré ponúka naša škola. 

 

 

 

 

 



 

13. Závery a odporúčania: 

 

                    Všetci členovia klubu prijali závery a odporúčania:  

 

- v rámci projektových hodín aktívne využívať dostupné knihy zo všetkých zdrojov, ktoré 

na škole máme 

- rozšíriť knižný fond Školskej knižnice 

- spolupracovať s Pobočkou Knižnice pre deti a mládež mesta Košice 

- zamerať vybrané hodiny literatúry na prezentáciu poslednej prečítanej knihy 

- spolupracovať s Literárno-dramatickým krúžkom na propagáciu čítania medzi žiakmi 

cez školské vysielania a rôzne školské súťaže 

 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Jana Zajdelová 

15. Dátum 18.12.2019 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) PaedDr. Františka Fecková 

18. Dátum 18.12.2019 

19. Podpis  



Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva 

sa skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného 

klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu -uvedie sa miesto stretnutia daného 

klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú 

stránku, kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia 

klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch 

hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh 

stretnutia klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila 

(koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu              

 

Prior i tná os :  Vzdelávanie 

Špec if ický  c ieľ :  1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému 

vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov 

Pri j ímateľ :  Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, Rehoľná 

2, 040 18 Košice-Krásna 

Názov projektu:  Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti žiakov 

Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina 
Kód ITMS  projektu :  312011T113 

Názov pedagogického k lubu:  Pedagogický klub – Čitateľská gramotnosť 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, Rehoľná 2, 040 18 

Košice-Krásna 

Dátum konania stretnutia: 18.12.2019 

Trvanie stretnutia: od  13.35 hod do  15.35 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. PaedDr. Františka Fecková  ZŠ s MŠ sv. Marka Križina, Rehoľná 2, 

040 18 Košice-Krásna 

2. Mgr. Mária Sarková, PhD.  ZŠ s MŠ sv. Marka Križina, Rehoľná 2, 

040 18 Košice-Krásna 

3. Mgr. Jana Zajdelová  ZŠ s MŠ sv. Marka Križina, Rehoľná 2, 

040 18 Košice-Krásna 

4. Mgr. Michaela Matisová  ZŠ s MŠ sv. Marka Križina, Rehoľná 2, 

040 18 Košice-Krásna 

 

 

 

 



Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 


