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11. Manažérske zhrnutie: 

                    krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Dňa 14.4.2021 na klube prírodovednej gramotnosti (PVG) boli prítomní všetci členovia. 

Témou stretnutia : Námety na aktivity a hry . Učitelia diskutovali o využití rôznych hier 

a aktivít k podpore záujmu žiakov o prírodovedné predmety.   

 kľúčové slová: hra, aktivita, didaktická hra 

Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

                      1. Úvod 

                      2. Námety na aktivity a hry 

                      3. Diskusia 

                      4. Príprava správy 

                      5. Záver 

 

                   Témy stretnutia: Námety na aktivity a hry 

 

 

  

                     K bodu 1: V úvode stretnutia všetkých prítomných privítala vedúca klubu Mgr. 

Eva Džurinová .   

 

                     K bodu 2:  Hry sú veľmi dôležitým motivačným faktorom vo 

výchovnovzdelávacom procese na všetkých typoch škôl. Môžeme povedať, že hlavne 

u mladších žiakov môžu pomôcť k udržaniu pozornosti na danú tému. Rôzne didaktické hry 

sú veľmi obohacujúce v štruktúre výchovnovzdelávacej jednotky. Pôsobia ako uvoľňujúci, 

oddychový element. Takýmito aktivitami sa deti učia tímovej spolupráci, súťaživosť 

podporuje aktivizáciu vedomostí žiaka, kde žiak môže zažiť pocit úspechu a všetko je to 

zábavnou formou, čo žiaci nepociťujú ako stresovú situáciu( v porovnaní s bežnou hodinou). 

Tieto aktivizujúce metódy podporujú rast tvorivosti, bádania, samostatnosti, sebadôvery, 

sebavedomia a pod. 

Na našej škole využívame rôzne kvízy napr. Milionár, Bingo, Nájdi chemickú značku (učiteľ 



zadá ľubovoľné slovo, žiaci sa snažia nájsť čo najviac názvov chemických prvkov, pričom 

musia zapísať aj ich značky), tvorba a riešenie tajničiek, pamäťové súťaže, rébusy,  Medzi 

ďalšie didaktické hry patria napr. pexeso, puzzle( skladanie mapy).. Medzi hry s použitím 

IKT patria napr. aktivity portálu Kozmix, Alf, rôzne interaktívne hry na zostavovanie 

elektrických obvodov, interaktívne úlohy v programe Smart notebook. Môžeme tu zaradiť aj 

konštrukčné aktivity v skupinách napr. výroba a prezentácia modelov napr. sopky. Ďalej tu 

patria reálne, alebo interaktívne pokusy, pozorovania skutočných prírodnín, prírodných 

javov, kde si žiaci porovnávajú a hodnotia výsledky a získané poznatky z teoretickej roviny 

so skutočnosťou. 

 

                     K bodu 3: Členovia klubu si navzájom zdieľali   aktivity a témy, ktorým sa 

venovali so  žiakmi na hodinách za uplynulé týždne.  

Mgr. Eva Džurinová- Na hodine biológie sme opäť pracovali s témou Zdravé jedlo, po 

úvodnej diskusii žiaci pripravovali svoj zdravý týždenný jedálniček. Na hodinách chémie v 

8.ročníku sme pracovali s témou 3D model PSP. Žiaci pripravujú 3D model PSP s použitím 

dostupných materiálov z domu vhodných na použitie. 

Mgr. D. Nedzbalová – Učiteľ na hodine geografie predstavil aplikáciu  Google Earth 

Timelapse, ktorá ukazuje (časozberné) zábery ukazujúce spomínané zmeny z rôznych kútov 

našej planéty. Úlohou žiakov bolo za určitý čas nájsť najzaujímavejšie zmeny krajiny v Ázii 

a pozdieľať to spolužiakom na záver hodiny. Učiteľ predstavil túto aplikáciu na Aralskom 

jazere.  

Mgr. M. Beregsászi – Na extra hodinách Fyziky sme sa opäť venovali aktualitám. 

Pripomenuli sme si 60. výročie letu prvého človeka do vesmíru a prípravu tímu NASA na 

prvý let helikoptéry na cudzej planéte. V druhej časti sme si ukázali zopár zdrojov máp 

vesmíru a ich možnosti. Bol zadaný projekt, 2 na 1, kde budú žiaci diskutovať na danú tému. 

Dvaja žiaci obhajujú a jeden im protirečí a vyvracia ich argumenty. Prvá téma je: 

mimozemšťania. 

Mgr. S. Pavlík –  Na extra hodine prírodovedy sme sa venovali stavovcom skupine plazov. 

Na interaktívnej tabuli sme pozorovali prezentáciu o plazoch a riešili úlohy pomocou 

projekcie učebnice.  Pozorovali sme filmové záznamy plazov a žiaci mohli pozorovať reálne 

správanie týchto živočíchov v skutočnom prostredí. Zahrali sme sa interaktívny kvíz 

a zopakovali si učivo.  

 

                     K bodu 4: Vypracovaním správy o činnosti klubu bol poverený Mgr. Svetozár 

Pavlík. 

 

 

                     K bodu 5: Prítomní členovia sa oboznámili s témou ďalšieho klubu, ktorý sa 

uskutoční   v stredu 21.4.2021.  

                                        

 

 

 

                    



Zhrnutie priebehu stretnutia: 

                   

 Stretnutie prebehlo v stanovenom čase na mieste a na určenom mieste. Kde sa zišli členovia 

klubu PVG.  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12. A Závery a odporúčania: 

 

                   Všetci členovia prítomní na klube prijali závery a úlohy klubu.  

 

                   Členovia sa navzájom obohatili o nové nápady, informácie, ktoré využívajú na 

extra hodinách. Po spoločnej diskusii sa členovia zhodli , že je veľmi vhodné využívať 

inovatívne metódy, ktoré môžu žiakov motivovať a vzbudzovať zvýšený záujem o preberané 

učivo. 



 

  

13. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Svetozár Pavlík 

14. Dátum 14.4.2021 

15. Podpis  

16. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Eva Džurinová 

17. Dátum 14.4.2021 

18. 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 

Špecif 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 pro jek tu:  Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti žiakov 

Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina 
Kód ITMS pro jek tu:  312011T113 

Názov pedagogického k lubu:  Pedagogický klub – Prírodovedná gramotnosť 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

Miesto konania stretnutia: Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina 

Dátum konania stretnutia: 14.4.2021 

Trvanie stretnutia: od  13.35 hod do  15.35 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

 

 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Denisa Nedzbalová  ZŠ s MŠ sv. M. Križina, Rehoľná 

2 , 04018 Košice 

2. Mgr. Eva Džurinová  ZŠ s MŠ sv. M. Križina, Rehoľná 

2 , 04018 Košice 

3. Mgr. Svetozár Pavlík  ZŠ s MŠ sv. M. Križina, Rehoľná 

2 , 04018 Košice 

4. Mgr. Marek Beregsászi  ZŠ s MŠ sv. M. Križina, Rehoľná 

2 , 04018 Košice 

    

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



č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 


