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11. Manažérske zhrnutie: 
Cieľom stretnutia bola tvorba a realizácia plánovaných aktivít, prezentácia ďalších inovatívnych 

metód a postupov pre prácu so žiakmi pri rozvoji ČG na hodinách SJL. 

Kľúčové slová:  

 pozvánka, plagát, vianočná pošta, domino, puzzle, skladačka, list, pohľadnica, príbeh, báseň, hra, 

metóda EUR, mentálne mapovanie (pavučina, myšlienkové mapy), aktívne tvorivé písanie 

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

1. Otvorenie, privítanie prítomných 

2. Tvorba a realizácia plánovaných aktivít 

3. Rôzne - metódy a postupy pre prácu so žiakmi 

4. Diskusia 

5. Záver 

 

2. Tvorba a realizácia plánovaných aktivít: 

- členovia klubu pripravovali jednotlivé aktivity, potrebný materiál, zapisovali postup 

realizácie aktivity – k nahliadnutiu v priečinku počítača.  

 Mgr. Fábryová – tvorba pozvánky pre rodičov, organizácia vianočných trhov 

 Mgr. Medúzová – tvorba informačného plagátu pre jednotlivé pavilóny  

http://www.zsaklv.sk/


Vianočné tvorivé dielne s názvom „Vianočná pošta“: 

 Mgr. Fábryová – príprava materiálu a zápis aktivity „Rozprávkové domino; príprava 

PL List Ježiškovi“  

 Mgr. Medúzová – príprava materiálu a zápis aktivity „ Domino rýmy“ tvorba výkresu 

s príbehom „Doplň príbeh“ 

 Mgr. Speváková – príprava materiálu a zápis aktivity „Rozprávkové puzzle“ 

 Mgr. Viglašová – príprava materiálu a zápis aktivity „Rozprávková skladačka“ 

 PaedDr. Mészárošová – príprava materiálu a zápis aktivity „Poskladaj báseň“ 

 PaedDr. Matejovová – príprava materiálu a zápis aktivity „Ryby“ 

 Mgr. Salokyová – príprava materiálu a zápis aktivity „Vianočná pohľadnica“  

3. Rôzne: Mgr. Fábryová priblížila prítomným ďalšie inovatívne metódy a postupy pre 

prácu so žiakmi pri rozvoji ČG na hodinách SJL:   
o Metóda EUR  

o Mentálne mapovanie (pavučina, myšlienkové mapy) 
o Aktívne tvorivé písanie  

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 

-  metódy a postupy pre prácu so žiakmi s poruchou učenia na hodinách SJL  

T: 09.01. 2020  Z: členovia klubu 

4. Diskusia:  

- členovia diskutovali o pripravovanej vianočnej aktivite, navrhovali úpravy pozvánky, 

informačného plagátu, opravovali a dopĺňali úlohy v aktivitách, analyzovali prezentované 

metódy a postupy a vyberali tie, ktoré sú z ich pohľadu najvhodnejšie na zaradenie do 

konkrétnych ročníkov. 

13. Závery a odporúčania: 
 

Spolupráca rodičov so školou plní významnú úlohu aj v rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti. 

V aktivite Vianočná pošta odporúčame dať priestor rodičom, ktorí svojou aktívnou účasťou 

nenápadne vtiahnu dieťa do plnenia pripravenej úlohy.  

Pripraviť a naštudovať si metódy a postupy pre prácu so žiakmi s poruchou učenia na hodinách 

SJL na nasledujúce stretnutie.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia: 05.12.2019 

Trvanie stretnutia: od 14:00hod do 17:00hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

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

2 Marcela Matejovová  Základná škola Andreja 

Kmeťa Ul. M. R. Štefánika 

34 Levice 

3 Linda Medúzová  Základná škola Andreja 

Kmeťa Ul. M. R. Štefánika 

34 Levice 

4 Anežka Mészárošová  Základná škola Andreja 

Kmeťa Ul. M. R. Štefánika 

34 Levice 

5 Laura Salokyová  Základná škola Andreja 

Kmeťa Ul. M. R. Štefánika 

34 Levice 



6 Miroslava Viglašová  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 

    

    

    

 

 

 


