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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Analýza zrealizovaných aktivít Svedkovia našej minulosti, tvorba materiálov, práca so žiakmi s 

ŠVVP, príprava aktivít Lepšia geografia, Skladáme mozaiku minulosti – 17. november, Olympiáda 

z geografie a dejepisu, sprítomňovanie histórie  regiónu v pavilóne C, Historicko-literárna exkurzia 

do Zvolena, Komparo, analýza otvorenej hodiny NEJ.       

 

 

http://www.zsaklv.sk/


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

 Zrealizované aktivity: Svedkovia našej minulosti - práca s historickými prameňmi 

o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, pripomenutie 100. výročia jeho úmrtia, spoznávanie 

ciest M. R. Štefánika, tvorba prezentácií o tejto osobnosti, schopnosť zaujať kritický postoj 

k historickým prameňom, komparácia získaných informácií z historických prameňov o M. 

R. Štefánikovi, informácie o zrealizovanej aktivite na stránke školy a fotodokumentácia 

 

 Tvorba didaktických materiálov - v podobe edukatívnych kartičiek s témami z geografie 

a dejepisu podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu,  tvorba pracovných 

listov z geografie a dejepisu, konzultácie so zameraním na výber tém ročníkových prác, 

výber vhodnej literatúry k témam ročníkových prác 

 

 Práca so žiakmi s ŠVVP - konzultácie o požiadavkách vyučujúcich  na žiakov s ŠVVP so 

špeciálnou pedagogičkou, psychologičkou, triednym učiteľom a asistentmi, zabezpečovať 

vizualizáciu informácií, vytvárať podmienky na skupinové vyučovanie, žiaci učia žiakov,  

rozvíjanie čítania s porozumením, pravidelne pracovať s textami obohatenými o grafy, 

schémy, mapy, teoretické vyučovanie členiť a postupne dopĺňať o nové pojmy, podporovať 

praktickú aktivitu žiakov, prispôsobovať sa individuálnemu tempu žiakov, voliť špeciálne 

formy skúšania 

 

 Pripravované aktivity:  

- Lepšia geografia – príprava aktivity zameraná na nárast záujmu žiakov o čítanie, tvorivosť,  

             zameranie na prácu s mapami rôzneho druhu, s literatúrou ako zdrojom poznatkov        

             (učebnice, odborné a populárno–vedecké časopisy) 

- Skladáme  mozaiku minulosti  - 17. november - aktivita venovaná 30. výročiu Nežnej 

revolúcie, príprava Power Pointovej prezentácie o histórii a udalostiach novembra 1989,  

nácvik spartakiády so žiakmi 7.C triedy, príprava plagátov 

- Olympiáda z geografie, dejepisu – tvorba testov, príprava žiakov na olympiády;  

- Sprítomňovanie histórie nášho regiónu v pavilóne C - tvorba návrhu na výzdobu v 

pavilóne C, materiálne zabezpečenie pre realizáciu projektu, výber folklórnych motívov do 

priestorov pavilónu  

- Historicko-literárna exkurzia do Zvolena - príprava exkurzie do Zvolena – Lesnícke a 

drevárske múzeum, spoznávanie života ľudí na prelome 19./20. storočia na slovenskom 

vidieku, život Ľudovíta Štúra a jeho pôsobenie v meste Zvolen, príprava didaktických 

materiálov 

- Komparo – príprava žiakov 8. ročníka z predmetu geografia so zameraním na prácu s 

textom, odbornou literatúrou, mapou, rozširovanie vedomostí, zoznámenie žiakov s formou 

Kompara z predchádzajúcich rokov, písanie nácvičných testov 

 

 Otvorená hodina – hodina zameraná na prehlbovanie nového pravopisného javu 

v nemeckom jazyku; rovesnícke učenie, didaktické hry, intelektové hry, situačné metódy  

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 

 Prehlbovať záujem žiakov o dejepisné a geografické témy 

 Rozvíjať vzťah žiakov k štúdiu historických prameňov 

 Vzbudiť záujem žiakov o významné historické osobnosti našej minulosti 

 Zapájať aktívne žiakov do rovesníckeho vzdelávania 

 Aplikovať nové metódy a postupy na hodinách geografie a dejepisu - dramatizácia   

 Zamerať sa na vyhľadávanie dôležitých informácií v rôznych odborných literárnych 

a dokumentárnych zdrojoch   

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Miroslava Degúlová 
15. Dátum 22. 10. 2019  
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Miroslava Degúlová 
18. Dátum 22. 10. 2019 
19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  1.1.1  Zvýši ť  ink luz ívnosť  a  rovnaký pr í stup  ku kval i tnému 

vzdelávan iu  a  z lepši ť  výsledky a  kompetenc ie det í  

a ž iakov  

Pri j ímateľ :  Základná škola Andreja Kmeťa Ul. M. R. Štefánika 34 Levice 

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

Kód ITMS projektu :  312011T873 

Názov pedagogického k lubu:  Spoločenskovedný pedagogický  k lub  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Základná škola Andreja Kmeťa Ul. M. R. Štefánika 34 Levice 

Dátum konania stretnutia: 22. 10. 2019 

Trvanie stretnutia: od 13:30 hod do 17:30 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Mgr. Magdaléna Bogyóová   Základná škola Andreja 
Kmeťa Ul. M. R. Štefánika 
34 Levice 

2 Mgr. Miroslava Degúlová  Základná škola Andreja 

Kmeťa Ul. M. R. Štefánika 

34 Levice 

3 PhDr. Roman Hromadík  Základná škola Andreja 

Kmeťa Ul. M. R. Štefánika 

34 Levice 

4 Mgr. Radovan Nichta  Základná škola Andreja 

Kmeťa Ul. M. R. Štefánika 

34 Levice 



5 Mgr. Jana Senešiová  Základná škola Andreja 

Kmeťa Ul. M. R. Štefánika 

34 Levice 

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


