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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Vzájomné prezentovanie zrealizovaných aktivít v mesiaci december. 

Návrhy aktivít zameraných na januárovú tému Ľudské telo. 

Kľúčové slová: vianočné tvorivé dielne, zhotovovanie kŕmidiel pre vtáčiky, prírodniny, ľudské telo 

 



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

      Analýza zrealizovaných aktivít 

- vzájomné prezentovanie zrealizovaných aktivít v mesiaci december: 

Téma: Zhotovenie kŕmidiel 

- prebehli rôzne aktivity k danej téme v jednotlivých ročníkoch: 

1. roč. 

 –  na Prvouke a výtvarnej výchove vyrábali žiaci modely kŕmidiel pre vtáky z drevených paličiek 

a papiera, tiež dotvárali drevené búdky pre vtáčiky; pri práci prezentovali svoje vedomosti 

o prírode, ako sa treba v zime o zvieratá a vtáčiky starať, pani učiteľky viedli rozhovory 

a dopĺňali  ich obrázkami, príp. premietaním videí a prezentácií k danej téme; počas prestávok 

príp. rekreačných TSV chodili dosýpať krmivo pre vtáčiky do kŕmidiel rozmiestnených v areáli 

školy 

2. roč. 

-  na Prvouke  taktiež viedli rozhovory k danej téme, vyrábali modely kŕmidiel pre vtáky 

z papiera, drievok a semienok; na VYV vyrábali „jedlé kŕmidlá pre vtáky“ z papierových roliek 

natretých tukom a v ňom nalepených semienok 

- kŕmidlá následne rozvešali na stromy a kríky v areáli školy a tiež  chodili dopĺňať krmivo do 

kŕmidiel 

 

3.- 4. roč.: 

Na Prírodovede sa žiaci venovali danej téme rozhovormi, sledovaním dokumentu o starostlivosti 

o zvieratá v zime, formou skupinovej práce riešili zadania k danej téme – zistiť ktoré vtáky u nás 

ostávajú v zime, z čoho môžeme vyrobiť kŕmidlá pre vtáky, urobiť návrh na výrobu kŕmidla; 

informácie vyhľadávali v encyklopédiách alebo na internete; svoje zistenia a návrhy 

odprezentovali ostatným skupinám. 

- žiaci tiež pomáhali s prípravou stanovišťa na vianočné tvorivé dielne, na ktorom sa vyrábali 

kŕmidlá a predávali sa balíčky s krmivom pre vtáky – vyrobili pekné balíčky so zmesou semienok 

- všetci žiaci mali možnosť vyrobiť si spolu so svojimi rodičmi kŕmidlo pre vtáky na vianočných 

tvorivých dielňach 

- 17.12. prebehla aktivita pre žiakov, rodičov a priateľov školy s názvom Vianočné tvorivé dielne 

a trhy – na jej príprave a realizácii aktívne pracovali všetci členovia klubu 

- klub PDA pripravil Vianočnú továreň - 3 stanovištia zamerané na prácu s prírodninami 

a prírodným materiálom a 1 stanovište, na ktorom sa zhotovovali kŕmidlá 



1. Výroba kŕmidiel  

-  vyrábali sa 2 modely:  jeden z dreva a plechoviek, druhý z plastových fliaš 

- na tomto stanovišti bolo  tiež možné si zakúpiť krmivo pre vtáky 

           Zodpovední: Mgr. Z. Patko, PaedDr. A. Mészarosová 

2. Výroba vianočných dekorácií a plávajúcich sviečok z prírodných materiálov 

-  vyrábali sa plávajúce sviečky z orechových škrupín a vianočné ozdoby z konárikov 

           Zodpovední: Mgr. J. Dioszegiová, PaedDr. E. Némethová 

3. Výroba vianočných ozdôb z prírodných materiálov 

 

-  vyrábali sa vianočné ozdoby zo šišiek a z hliny 

            Zodpovední: Mgr. M. Grellová, PaedDr. R. Horváthová 

4. Výroba vianočných dekorácií z prírodných materiálov 

 

- vyrábali sa vianočné dekorácie z kameňov a dreva 

           Zodpovední: Mgr. M. Maľová, Mgr. L. Salokyová   

 

           Zorganizovanie a zabezpečenie Vianočných trhov: 

           - výrobky na predaj na vianočných trhoch doniesli žiaci – boli to ručne          vyrobené 

výrobky, ktoré vyrobili so svojimi rodičmi a známymi, výrobky odovzdávali tr.učiteľom aj 

s odporúčanou cenou         

           Zodpovedná : Mgr. T. Moravská 

           Technické zabezpečenie a fotodokumentácia: 

           Zodpovedná: Mgr. L. Medúzová 

- 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 výrobkov, modelov 

- fotodokumentácia jednotlivých praktických aktivít – fotografie sa zhromažďujú v priečinku 

na ploche počítača v zborovni 

- ukážky vytvorených pracovných listov a pozorovacích hárkov sa zakladajú do zborníka po 

jednotlivých ročníkoch 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

Návrhy aktivít zameraných na januárovú tému Ľudské telo: 

- vytvoriť so žiakmi modely sústav ľudského tela, podľa učiva preberaného v danom ročníku:  

2. roč. oporno-pohybová sústava 

3. roč. tráviaca a vylučovacia sústava 

4.roč. dýchacia a obehová sústava 

 

Diskusia 

 

-  vedúca PGK a ostatní členovia klubu diskutovali a dávali rôzne návrhy na zriadenie 

prírodovedného laboratória v rámci niektorej triedy 
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Príloha správy o činnosti pedagogického klubu Prírodovedný pedagogický klub ISCED1 

 

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 :  Prí rodovedný  pedagogický  k lub  ISCED1  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia: 14.1.2020 

Trvanie stretnutia: Od 14.00hod do 17.00hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Tatiana Moravská  Základná škola Andreja 
Kmeťa Ul. M. R. Štefánika 
34 Levice 

2. Mgr. Jaroslava Dioszegiová  Základná škola Andreja 

Kmeťa Ul. M. R. Štefánika 

34 Levice 

3. PaedDr. Radoslava Horváthová  Základná škola Andreja 

Kmeťa Ul. M. R. Štefánika 

34 Levice 



4. PaedDr. Eva Némethová  Základná škola Andreja 

Kmeťa Ul. M. R. Štefánika 

34 Levice 

5. PaedDr. Anežka Mészárošová  Základná škola Andreja 

Kmeťa Ul. M. R. Štefánika 

34 Levice 

6. Mgr. Linda Medúzová  Základná škola Andreja 

Kmeťa Ul. M. R. Štefánika 

34 Levice 

7. Mgr. Laura Salokyová  Základná škola Andreja 

Kmeťa Ul. M. R. Štefánika 

34 Levice 

8. Mgr. Zoltán Patko  Základná škola Andreja 

Kmeťa Ul. M. R. Štefánika 

34 Levice 

9. Mgr. Marta Grellová  Základná škola Andreja 

Kmeťa Ul. M. R. Štefánika 

34 Levice 

10. Mgr. Michala Maľová  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 

    

    

    

 

 

 



 


