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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: odborná literatúra 

 

Deviate stretnutie pedagogického klubu sa venovalo téme:  

Štúdium odbornej literatúry (geografia, biológia, biológia a starostlivosť o zdravie) 

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na objasnenie štúdia odbornej literatúry v predmetoch biológia, 

biológia a starostlivosť o zdravie a geografia. Pozornosť sa venovala aj prednostiam elektronických 

textov, predstaveniu aktuálnych knižných titulov z biológie a geografie, ale aj rôznych druhov textov 

medzi ktorými sa vyskytovali aj odborné texty. Zároveň boli prezentované aj rôzne obrazové 

pomôcky, taktiež aj rôzne videá, ktoré je vhodné využiť vo vyučovaní biológie. 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
1. Úvod, privítanie členov klubu Svet čísel, financií a technológií 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia: Štúdium odbornej literatúry (geografia, 

biológia, biológia a starostlivosť o zdravie) 

3. Práca s rôznymi druhmi textov, diskusia 

4. Závery a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

 

K bodu 1 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov klubu. 

 

K bodu 2 

Členom klubu bol predstavená téma a obsah stretnutia klubu: Štúdium odbornej literatúry 

(geografia, biológia, biológia a starostlivosť o zdravie) 

 

https://kspgs.edupage.org/a/klub-svet-cisel-financii-a-technologii
https://kspgs.edupage.org/a/klub-svet-cisel-financii-a-technologii


Obsah stretnutia bol zameraný na: 

a) predstavenie pojmov odborná literatúra, odborný text, odborná práca, elektronický text 

b) objasnenie štýlov odbornej literatúry, znakov odborného textu,  

c) prezentovanie rôznych elektronických informačných zdrojov, predností elektronických 

textov, štruktúru odbornej literatúry, foriem odbornej literatúry 

d) špecifikáciu odbornej literatúry v biológii a geografii 

e) využívanie prezentovaných rôznych druhov textov, rôznych videí, ale aj rôznych 

internetových stránok vhodných  vo vyučovaní biológie 

 

K bodu 3 

Prítomní členovia pedagogického klubu pracovali s rôznymi druhmi textov, porovnávali a určovali 

tie, ktoré patria medzi odborné texty. Spoločne diskutovali o prezentovaných internetových stránkach 

ale aj videách, o ich efektívnom využití a zaradení do vyučovania biológie. 

13. Závery a odporúčania: 
 

K bodu 4 
 

Pedagogický klub prijal tieto závery: 

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Štúdium odbornej literatúry (geografia, 

biológia, biológia a starostlivosť o zdravie) 

Dohodli sa, že budú využívať prezentované internetové stránky vo vyučovaní biológie - 

www.kidsplanet.org.  

Vo vyučovaní predmetu biológia a starostlivosť o zdravie budú využívať efektívne aj tieto 

internetové zdroje: http://www.ama-assn.org/insight/gen_hlth/atlas/atlas.htm, 

http://faculty.washington.edu/chudler/neurok.html, 

http://www.crd.ge.com/esl/cgsp/projects/medical/, zdroje videí: 

https://www.youtube.com/watch?v=29Jx2sPUfb0, 

https://www.youtube.com/watch?v=7iURQqSbgsY, 

https://www.youtube.com/watch?v=5w4Y2vIj_mE 

Taktiež budú využívať aj vybrané knižné tituly z biológie a geografie vo vyučovaní. 

 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Pracovať s knižnými pomôckami vhodnými vo vyučovaní biológie a geografie. 

Rozvíjať u žiakov ich digitálne zručnosti prostredníctvom využívania  rôznych internetových 

stránok vhodných vo vyučovaní biológie.  

Využívať vo vyučovaní rôzne internetové stránky vhodné pre vyučovanie biológie, výučbu 

pomocou videí.  

Aktívne spolupracovať pri plnení vytýčených úloh a cieľov výmenou skúseností z pedagogickej praxe 

a vzájomnou inšpiráciou.  

  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Nora Hentšelová 

15. Dátum 7. jún 2021 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) ThLic. Marek Jeník 

18. Dátum 7. jún 2021 

19. Podpis  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia:  7. 6. 2021  

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

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Michaela Benediková  SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Nora Hentšelová  SOŠPg sv. CaM 

3. PaedDr. Klaudia Karaffová  SOŠPg sv. CaM 

4. Ing. Monika Komárová  SOŠPg sv. CaM 

5. PhLic. Martin Mati  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Milan Štefaňák  SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Elena Škriabová  SOŠPg sv. CaM 

 

 



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

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.     

2.     

3.     

 


