
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku 

kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a 

kompetencie detí a žiakov 

3. Prijímateľ Základná škola Andreja Kmeťa Ul. M. R. Štefánika 
34 Levice 

4. Názov projektu Inovovaný výchovno-vzdelávací proces - lepšie 
výsledky v matematickej, čitateľskej a 
prírodovednej gramotnosti 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011T873 
6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub človek a príroda 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 24.9.2019 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Základná škola Andreja Kmeťa Ul. M. R. Štefánika 

34 Levice 

9. Meno koordinátora pedagogického klubu Mgr. Soňa Zelienková 
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
www.zsaklv.sk 

 

11. Manažérske zhrnutie: 

Na zasadnutí klubu členky riešili plán práce klubu, spôsob realizácie aktivít, plánovanie 

zakúpenia pomôcok a očakávania po realizácii projektu. 

 

Kľúčové slová: 

Plán práce, pracovný list A, pracovný list B, prírodovedná gramotnosť , experimentálne 

zručnosti, bádateľská činnosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

1. Plán práce. 

2. Spôsob realizácie aktivít. 

3. Plánovanie zakúpenia pomôcok. 

4. Očakávania. 

5. Diskusia. 

 

1. Členky klubu vytvorili plán práce, pracovných aktivít, plán tvorby didaktických materiálov. 

2. Spôsob realizácie aktivít- prostredníctvom vytvorených pracovných listov A, pomocou 

ktorých rozvinieme čitateľskú gramotnosť v prírodovedných predmetoch. 

Pracovný list B bude rozvíjať prírodovednú gramotnosť a experimentálne zručnosti. 

Sformulovanie hypotézy, overenie experimentom, vyslovenie záveru, komunikácia v tíme 

o výsledkoch, práca s pomôckami, zručnosť, výber vhodných metód skúmania. 

3. Členky klubu naplánovali zakúpenie pomôcok potrebných k realizácii projektu. 

4. Realizáciou projektu členky klubu očakávajú zvýšenú aktivitu, zainteresovanosť žiakov, žiaci 

by sa mali naučiť spoločne konať, pracovať, spoznávať. 

Výsledkom ich bádateľskej činnosti by malo byť to, že budú plánovať postupy, robiť 

experimenty, triediť informácie, formovať závery, ktoré prezentujú pred spolužiakmi. Budú 

aktívni. 

5. V diskusii vedúca klubu pripomenula, že aktivity budú zaraďované podľa učebných osnov 

a tematických plánov v triedach ročníkov 6-9. Na realizáciu aktivít budeme potrebovať 

požadované pomôcky, ktoré prispejú k väčšej zainteresovanosti, vnútornej motivácii, radosti 

a zážitku z učenia. 

 



13. Závery a odporúčania: 

Práca pedagogického klubu bude zameraná na rozvoj čitateľskej gramotnosti v prírodovedných 

predmetoch a experimentálnej zručnosti. Žiaci by mali mať schopnosť používať vedecké poznatky, 

vyvodzovať dôkazmi podložené závery. Praktické objavovanie a bádanie je často spojené 

s nedostatočným množstvom pomôcok. Vyučovanie fyziky, chémie, biológie sa stáva málo podnetné. 

Toto chceme zmeniť bádateľsky orientovaným vyučovaním v prírodovedných predmetoch. 
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