
 

 

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  Prírodovedný pedagogický klub ISCED1 
7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 22.10.2019 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Základná škola Andreja Kmeťa Ul. M. R. Štefánika 

34 Levice 
9. Meno koordinátora pedagogického klubu Mgr. Tatiana Moravská 
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
www.zsaklv.sk 

 

11. Manažérske zhrnutie: 

 

Analýza zrealizovaných aktivít 

Tvorba a analýza didaktických materiálov 

- vzájomné prezentovanie zrealizovaných aktivít v mesiaci september 

- analyzovanie a ukážky didaktických materiálov 

- návrhy aktivít zameraných na októbrovú tému Jesenné spoznávanie fauny a flóry v areáli školy 

Kľúčové slová: fauna a flóra v okolí školy, herbár, prírodniny, starostlivosť o prírodu, náučný 

chodník 

 



 

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

 

Analýza zrealizovaných aktivít 

- vzájomné prezentovanie zrealizovaných aktivít v mesiaci september: 

založenie prírodovedných kútikov v triedach; založenie bádateľských zápisníkov – ukážky; 

praktické aktivity k skrášleniu a zveľadeniu areálu školy – sadenie stromčekov, vyzbieravanie 

kameňov, šišiek, gaštanov  v areáli školy a ich využitie na skrášlenie školského dvora; výstava 

vyrezávaných tekvíc a jesenných plodov  na školskom dvore; zbieranie prírodnín v okolí školy 

a ich využitie na hodinách VYV a PCV; fotodokumentácia zrealizovaných aktivít 

- učitelia pozitívne zhodnotili nadšenie a vysokú aktivitu žiakov počas jednotlivých aktivít; 

aktívne sa zapojili všetci žiaci, aj deti so ŠVVP zažívali úspech a nadšenie z dobre vykonanej 

práce 

 

            Tvorba a analýza didaktických materiálov 

- ukážky bádateľských zápisníkov – rôzne v jednotlivých ročníkoch, rôzne spôsoby 

zaznamenávania objavov, pozorovaní, aktivít 

(zber a uchovanie prírodnín, záznamy z pokusov, záznamy z pozorovaní, kresby, fotografie, pracovné 

listy,...) 

- fotodokumentácia jednotlivých praktických aktivít – vedúca projektu založila priečinok na 

ploche počítača v zborovni, tam môžu učitelia vkladať fotografie, príp. videá z aktivít 

- ukážky vytvorených pracovných listov, založenie zborníkov PL a pozorovacích hárkov po 

jednotlivých ročníkoch 



13. Závery a odporúčania 

 

       -    návrhy aktivít zameraných na októbrovú tému Jesenné spoznávanie fauny a flóry v areáli školy 

       -  využitie náučného chodníka v areáli školy 

- využitie pocitového chodníka v areáli školy  

- vytváranie plánu školy žiakmi 

- tvorba herbáru, atlasu rastlín z areálu našej školy 

- tvorba powerpointových prezentácií o rastlinách a zvieratách z areálu našej školy (žiaci 3.-

4.roč.) 
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