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11.

Manažérske zhrnutie:
krátka anotácia, kľúčové slová

Dňa 27.10.2021 sa uskutočnil klub prírodovednej gramotnosti v zložení : Mgr. Eva
Džurinová, Mgr. Marek Beregsászi , Mgr. Eva Timková, Mgr. Michaela Matisová. Témou
stretnutia bola Sumarizácia činnosti PdK
kľúčové slová: metódy a formy vzdelávania, prírodovedná gramotnosť, aktivita,

12.

Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

1. Úvod
2. Sumarizácia činnosti PdK
3. Diskusia
4. Príprava správy
5. Záver
Témy stretnutia: Sumarizácia činnosti PdK

K bodu 1: V úvode stretnutia všetkých prítomných privítala vedúca klubu Mgr.
Eva Džurinová .
K bodu 2: V rámci projektu na zvyšovanie prírodovednej gramotnosti sme sa

stretávali od 11. 9.2019. Stretávali sme sa pravidelne každé dva týždne s výnimkou obdobia
keď sa vyučovalo dištančne. Prínosom tohto projektu bolo , že sme sa mohli navzájom
informovať a obohatiť o rôzne metódy a formy práce, ktoré využívame na našich hodinách
a ktoré nám môžu pomôcť zvýšiť záujem a aktivitu žiakov na hodinách.
K bodu 3: Sumarizácia činnosti pedagogického klubu spočívala vo výmene
skúseností medzi kolegami. Každý jeden pedagóg so žiakmi riešil vlastné úlohy, testy
pracovné listy a aktivity , ktoré si samostatne vytvoril. Navzájom sme sa inšpirovali rôznymi
témami či úlohami, motivovali sme sa k vytvoreniu úloh pomocou rôznych technológií. Na
základne týchto skúseností, ktoré každý z nás získal, sme si vytvorili vlastné portfólio a

metodický materiál na rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov.
Zhodli sme sa na tom, že pre žiakov boli zaujímavejšie úlohy a aktivity, ktoré boli prepojené
s reálnym životom. Pri práci so žiakmi sme zavádzali inovatívne metódy a formy výučby,
dávali sme žiakom dostatočný priestor na kreativitu, vyjadrenie vlastného názoru a
spoluprácu v kolektíve.
Na prvom stupni sa pani učiteľky zhodli na nevyhnutnosti prepojenia úloh so životnými
situáciami a skúsenosťami žiakov, s kladným hodnotením a vhodnou motiváciou.

Mgr. Eva Džurinová- Na hodine extra biológie v VI.B triede sme pracovali s témou Sezónne
ochorenia. Diskutovali sme o tom čo sú to sezónne ochorenia, ako sa pred nimi chrániť.
Nezabudli sme ani na ochorenie Covid 19 s ktorým sa stretávame už druhý rok. Následne
žiaci pracovali v skupinkách , kde každá skupinka pracovala s jedným sezónnym ochorením ,
spracúvali informácie , ktoré boli v textovej podobe do podoby myšlienkovej mapy, plagátu
alebo posteru , následne prezentovali svoju prácu svojim spolužiakom. Na hodine extra
chémie v VIII.A triede sme pokračovali v téme Výroba spoločenskej hry, žiaci v skupinkách
dokončovali svoju hru a následne si hry medzi sebou vymenili a vyskúšali si ich zahrať.
Mgr. E. Timková – Na hodinách extra geografie v VI. a VI.B triede sme dokončili projekt
Afrika, v ktorom žiaci v skupinkách vytvárali na výkres jednotlivé zložky prírody Afriky
(reliéf, vodstvo, podnebie, prírodné typy krajín) pomocou plastelíny a prírodných materiálov.
Každá skupinka v závere hodiny odprezentovala svoj projekt.
Mgr. Michaela Matisová - Na extra hodine prírodovedy sme sa zaoberali témou Počasie.
Keďže počasie v teň bolo pekné, vybrali sme sa na krátku vychádzku do okolia školy.
Pozorovali sme rôzne prírodné materiály a rozprávali sme sa, ako na nich počasie vplýva.
Ukázali sme si aj to, že počasie niektorým predmetom, veciam aj škodí. Cieľom hodiny bolo
vysvetlenie, že počasie je jav, ktorý nevie nikto z nás ovplyvniť.
Mgr. M. Beregsászi – Na extra hodine fyziky sme si vysvetlili pojmy Astrofyzika, Astronómia
a Astrológia. V druhej časti hodiny sme si pomocou internetu a interaktívnej tabule
prezentovali novinky v oblasti skúmania vesmíru a vesmírnych letov. Hajlajtom bola cesta
ruskej herečky Pereskildovej raketou Soyuz na a z ISS a natáčanie ruského filmu priamo na
vesmírnej stanici.
K bodu 4: Vypracovaním správy o činnosti klubu bola poverená Mgr. Michaela
Matisová
K bodu 5:

Zhrnutie priebehu stretnutia:
Stretnutie prebehlo v stanovenom čase na mieste a na určenom mieste. Kde sa zišli členovia
klubu PVG.

13.

Závery a odporúčania:

Všetci prítomní pedagógovia sme sa zhodli na tom , že tieto stretnutia
nás navzájom veľmi obohatili o nové skúsenosti a nápady, ktoré môžeme využívať na
hodinách prírodovedných predmetov. Členovia sa navzájom obohatili o nové nápady,
informácie, ktoré využívajú na extra hodinách.

14.
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Vypracoval (meno, priezvisko)
Dátum
Podpis
Schválil (meno, priezvisko)
Dátum
Podpis

Mgr. Michaela Matisová
27.10.2021
Mgr.Eva Džurinová
27.10.2021

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.
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V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
V riadku Prijímateľ uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku
V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva
sa skrátený názov projektu
V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného
klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu -uvedie sa miesto stretnutia daného
klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko
koordinátora klubu
V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú
stránku, kde je správa zverejnená
V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia
klubu
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
V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli
predmetom stretnutia
V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti
vypracovala
V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila
(koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu

Prio r itn á o s:

Vzdelávanie

Šp ec ifi ck ý c ieľ :

1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému
vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Pri jím at eľ:

Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, Rehoľná
2, 040 18 Košice-Krásna

Názo v p ro jek tu :
Kó d ITM S p r o jek tu :

Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti žiakov
Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina
312011T113

Názo v p ed ag o g ick éh o k l u b u :

Pedagogický klub – Prírodovedná gramotnosť

PREZENČNÁ LISTINA
Miesto konania stretnutia: Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina
Dátum konania stretnutia: 27.10.2021
Trvanie stretnutia: od 13.35 hod

do 15.35 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

1.

Mgr. Eva Timková

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. Michaela Matisová

ZŠ s MŠ sv. M. Križina, Rehoľná
2 , 04018 Košice

4.

Mgr. Marek Beregsászi

ZŠ s MŠ sv. M. Križina, Rehoľná
2 , 04018 Košice

Podpis

Inštitúcia

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

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

