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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová  
 
Cieľom a témou v programe stretnutia boli Inovatívne aktivizujúce vyučovacie metódy vo 

vyučovacích predmetoch.  

Pozornosť sa venovala najmä objasneniu a rozboru inovatívnych aktivizujúcich metód čitateľskej 

gramotnosti za jednotlivé vyučovacie predmety (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, 

dejepis, občianska náuka, katolícke náboženstvo) a ich analýze. Zároveň išlo aj o využitie 

interaktívnych a didaktických vyučovacích pomôcok, hravé nácviky, cvičenia a úlohy.  

 
Čitateľská gramotnosť, inovatívne aktivizujúce metódy (insert, cinquain, brainstorming, 
myšlienkové mapy, tvorivé písanie, dramatizácia, role play – hranie rolí, využitie interaktívnych 
a didaktických pomôcok 

http://www.kspgs.edupage.org/


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 
1. Úvod, privítanie členov klubu jazykových zručností, zhrnutie a nadviazanie na 

predchádzajúce stretnutie 
2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia  
3. Inovatívne aktivizujúce vyučovacie metódy vo vyučovacích predmetoch (popis témy, 

problém) 
4. Praktická aplikácia témy (práca na výstupoch, prepojenie s praxou, hravé nácviky, 

cvičenia a úlohy) 
5. Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 
6. Záver 

 
K bodu 1 
V úvode prebehlo krátke privítanie členov klubu jazykových zručností, zhrnutie a pripomenutie 
programu predchádzajúceho stretnutia, nadviazanie na neho. Špecifikom bolo stretnutie klubu cez 
online meeting cez aplikáciu meet.google.com vzhľadom na dištančnú formu vzdelávania 

zavedenú ako protipandemické opatrenie.⁕  
  
K bodu 2 
Nasledovne bola prítomným predstavená téma a obsah stretnutia klubu Inovatívne aktivizujúce 
vyučovacie metódy vo vyučovacích predmetoch, ako aj jeho ciele so zameraním na konkrétnu 
prácu s interaktívnymi didaktickými pomôckami.    
 
K bodu 3 
Obsah programu tvoril: 

a) Aktivizujúce metódy, cieľ ich využitia a ich delenie: problémové vyučovanie, hry, diskusné 
metódy, situačné metódy, inscenačné metódy a špeciálne metódy 

b) Základné informácie o jednotlivých metódach – insert, cinquain, brainstorming, 
myšlienkové mapy, tvorivé písanie, dramatizácia, role-play – hranie rolí, akrostich, 
kaligram a ich vysvetlenie. 

c) Predstavenie práce s interaktívnymi pomôckami a prostriedkami pri tvorbe úloh s využitím 
aktivizujúcich inovatívnych metód ako príklad v predmete občianska náuka a anglický 
jazyk. 

d) Hravé nácviky, cvičenia a úlohy. 
 
K bodu 4 
Praktická aplikácia témy – prítomní členovia klubu pracovali na aplikačnej úlohe, ktorá spočívala 
v práci s konkrétnym textom z učebnice, či iného vyučovacieho zdroja z daného vyučovacieho 
predmetu – anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra, dejepis, občianska náuka a katolícke 
náboženstvo. Využívali pritom aplikácie a interaktívne didaktické pomôcky. Spoločne diskutovali 
o potrebe využívania interaktívnych didaktických pomôcok tvorbe úloh a uľahčení ich tvorby.  
Bolo im odporúčané vypracovať aj písomne dokument s textom za jednotlivé predmety v aprobácii 
podľa zadaného vzoru pracovného listu. Počas práce na úlohách k textom sa členovia klubu 
zapájali a skúšali prácu s interaktívnymi pomôckami – aplikáciami na internete, napr. 
https://miro.medium.com/max/700/1*b28zFSsYwuYOiiiCHi_ezg.jpeg brainstorming. Vzájomne sa 
tiež obohacovali o svoje skúsenosti z praxe. 
 

https://miro.medium.com/max/700/1*b28zFSsYwuYOiiiCHi_ezg.jpeg


13. Závery a odporúčania: 
K bodu 5 
Pedagogický klub prijal tieto závery: 
Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Inovatívne aktivizujúce vyučovacie metódy 
vo vyučovacích predmetoch anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra, dejepis, katolícke 
náboženstvo a občianska náuka.   
Dohodli sa, že budú priebežne vyhľadávať materiály a zdroje k nasledujúcim stretnutiam klubu, 
vzájomne spolupracovať pri ich realizácii, ako aj aplikovať do praxe tému stretnutia.  
Vo všetkých predmetoch  budú využívať webové portály na prácu s aktivizujúcimi interaktívnymi 
metódami, interaktívne didaktické pomôcky v priestoroch školy  a tým rozvíjať jazykové 
kompetencie a zručnosti.   
 
K bodu 6 
Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 
Využívať inovatívne aktivizujúce vyučovacie metódy vo vyučovacích predmetoch na hodinách so 
žiakmi pri práci s textami.  
Aktívne spolupracovať pri plnení vytýčených úloh a cieľov výmenou skúseností z pedagogickej 
praxe a vzájomnou inšpiráciou.  
Aplikovať čitateľskú gramotnosť prostredníctvom interaktívnych didaktických pomôcok do 
vyučovacieho procesu aprobačných predmetov v podmienkach SOŠ sv. Cyrila a Metoda 
v Košiciach.  
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Prioritná os:  Vzdelávanie  

Špecif ický c ieľ:  1.1.1 Zvýšiť  inkluzívnosť  a rovnaký prístup ku 

kvalitnému vzdelávaniu a z lepšiť  výsledky a 

kompetencie det í  a ž iakov  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: ITMS: 312011Z508 PK Rozvoja jazykových zručností_4 ⁕ 

Dátum konania stretnutia: 05. 11. 2020 

Trvanie stretnutia: od 14:25 hod do 17:25 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis ⁕ Inštitúcia 

1. ThLic. Marek Jeník   SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Mária Majzeľová  SOŠPg sv. CaM 

3. PhLic. Martin Mati  SOŠPg sv. CaM 

4. Mgr. Ivana Harvanová  SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Marcela Veberová  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Martina Schneiderová  SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Annamária Šturáková  SOŠPg sv. CaM 

8. Mgr. Klára Zorvanová  SOŠPg sv. CaM 

 



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

  

č. Meno a priezvisko Podpis ⁕ Inštitúcia 

1.  Mgr. Anna Klinovská  neprítomná MŠVVaŠ SR BA 

2.     

3.     

 

⁕Dokladom o prítomnosti členov na stretnutí PK je print screen obrazovky, vzhľadom na to, že 

stretnutie prebiehalo dištančnou formou v dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou 

COVID-19 a z toho vyplývajúcemu mimoriadnemu prerušeniu štúdia v stredných školách podľa § 32 

školského zákona a  prechodu na dištančnú formu výučby na stredných školách (na základe 

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR, č.: 2020/17294:1-A1810 z dňa 12.10.2020.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


