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11. Manažérske zhrnutie: 

Cieľom stretnutia bola analýza zrealizovaných aktivít, tvorba a realizácia plánovaných aktivít, 

inovatívne metódy a postupy pre prácu so žiakmi pri rozvoji ČG na hodinách SJL, príprava 

divadelného predstavenia a vianočnej aktivity. 

Kľúčové slová: 

metóda Cinquain, metóda INSERT, Interaktívne cvičenia, divadelné predstavenie, vianočná pošta, list 

Ježiškovi, rozprávkové: domino, puzzle, skladačka, báseň, pohľadnica, autor, obsah knihy 

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

 

1. Otvorenie, privítanie prítomných 

2. Analýza zrealizovaných aktivít  

3. Tvorba a realizácia plánovaných aktivít 

4. Rôzne - metódy a postupy pre prácu so žiakmi 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

1. Otvorenie, privítanie prítomných 

2. Analýza zrealizovaných aktivít 

- 11.11.2019 sa žiaci 3 a 4. ročníka, 1.A a 2.B zúčastnili na vystúpení pre seniorov v domove 

dôchodcov Senior House. Po kultúrnom programe obdarovali seniorov darčekmi, ktoré 

http://www.zsaklv.sk/


vyrobili členovia klubu SJL v spolupráci s kolegyňami. Scenár s jednotlivými textami 

(hovorené slovo, básne, scénky, pieseň), ktoré členovia klubu pripravili, sú uložené 

v priečinku počítača v zborovni/pavilónA.  

- 12.11. sa žiaci 2.ročníka zúčastnili divadelného predstavenia Dlhý, široký, bystrozraký 

v Starom divadle v Nitre. PaedDr. Mészárošová zhodnotila predstavenie veľmi pozitívne 

a odporučila ho pre ďalšie triedy 1. ročníka.    

3. Tvorba a realizácia plánovaných aktivít: 

- v mesiaci december členovia PGK SJL a PDA zorganizujú aktivitu „Vianočné tvorivé 

dielne a Vianočné trhy“. Rozdelenie úloh pre prípravu aktivity: každý člen navrhol aktivitu, 

ku ktorej v rámci klubu pripraví potrebný materiál, zapíše postup realizácie aktivity.  

• Mgr. Fábryová, Mgr. Moravská – návrh pozvánky pre rodičov, organizácia vianočných trhov 

• Mgr. Medúzová – návrh informačného plagátu pre jednotlivé pavilóny  

Vianočné tvorivé dielne s názvom „Vianočná pošta“: 

• Mgr. Fábryová – „Rozprávkové domino; List Ježiškovi“  

• Mgr. Medúzová – „ Domino rýmy; Doplň príbeh“ 

• Mgr. Speváková – „Rozprávkové puzzle“ 

• Mgr. Viglašová – „Rozprávková skladačka“ 

• PaedDr. Mészárošová – „Poskladaj báseň“ 

• PaedDr. Matejovová – „Ryby“ 

• Mgr. Salokyová – „Vianočná pohľadnica“ 

- pod vedením s PaedDr. Bólovej zrealizovať pre žiakov I.stupňa v rámci mikulášskeho 

programu divadelné predstavenie pod názvom „Ako išlo vajce na vandrovku“ 

4. Rôzne: Mgr. Fábryová priblížila prítomným inovatívne metódy a postupy pre prácu so 

žiakmi pri rozvoji ČG na hodinách SJL:   

o Metóda Cinquain  

o Metóda INSERT 

o Interaktívne cvičenia 

Opis metód a možnosť ich využitia je k nahliadnutiu v priečinku počítača. 

- divadelné predstavenie „Ako išlo vajce na vandrovku“ 

T: 06.12.2019   Z: PaedDr. Bólová, 

        Mgr. Fábryová  

- návšteva divadelného predstavenia „Čarodejník z krajiny OZ 

hudobná rozprávka“ v Nitre 

T: 10.12.2019   Z: Mgr. Fábryová 

- aktivita „Vianočné trhy, Vianočné tvorivé dielne“  

T: 17.12.2019  Z: členovia klubu 

- ďalšie metódy a postupy pre prácu so žiakmi pri rozvoji ČG na hodinách SJL  

T: 05.12.2019  Z: členovia klubu 

5. Diskusia: 

- členovia diskutovali o príprave darčekov a vianočnej pošty pre klientov DD Senior House, 

organizovaní a príprave aktivity Vianočná pošta, zabezpečení divadelných predstavení, 

o prezentovaných metódach a postupoch pre prácu so žiakmi. 



13. Závery a odporúčania: 

  

V rámci mimoškolskej činnosti odporúčame absolvovať divadelné predstavenie Čarodejník z krajiny 

Oz. Pred návštevou divadla oboznámiť žiakov s krátkym životopisom autora a prečítať si obsah 

knihy.  

Naštudovať materiály k prezentácii ďalších metód a postupov pre prácu so žiakmi. 

Na hodinách SJL si prečítať so žiakmi texty obsahujúce informácie o vianočných zvykoch 

a tradíciách na Slovensku. Prečítať so žiakmi rozprávku Ako išlo vajce na vandrovku.  

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Anna Speváková 
15. Dátum 13.11.2019 
16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Tatiana Fábryová 
18. Dátum 14.11.2019 
19. Podpis  

 


