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11. Manažérske zhrnutie: 
 

krátka anotácia: 

Na prvom stretnutí pedagogického klubu Tvorivosť a fantázia v umení sa členovia sústredili na tému 

Významní slovenskí športovci. Rámcový program stretnutia bol zameraný na popularizáciu športu 

formou netradičných úloh.  

Na stretnutí boli prezentované rôzne hravé, zábavné, vedomostné úlohy s použitím inovatívnych 

metód zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

Ako aplikačnú úlohu si všetci členovia vyskúšali tieto netradičné úlohy pre žiakov na čítanie 

s porozumením. V závere pedagogického klubu diskutovali a vzájomne si vymieňali skúsenosti 

s aplikáciou netradičných úloh so zámerom na čitateľskú gramotnosť žiakov. 

 

kľúčové slová: 

čítanie s porozumením, čitateľská gramotnosť, netradičné úlohy, hravé úlohy, zábavné 

úlohy, vedomostné úlohy, významní slovenskí športovci 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1. Úvod, privítanie členov klubu 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia 

3. Významní slovenskí športovci 

4. Praktická aplikácia témy 

5. Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

6. Záver 

K bodu 1: 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov klubu Tvorivosť a fantázia v umení, predstavenie tém 

stretnutí a rámcového programu jednotlivých stretnutí. Koordinátorka klubu priblížila členom 

zameranie činnosti klubu v 1. polroku šk. roku 2021/2022 a oboznámila ich s obsahom písomného 

výstupu z práce klubu. 

K bodu 2: 

Členovia klubu boli oboznámení s témou a obsahom stretnutia  - Významní slovenskí športovci, ako 

aj s aplikačnou úlohou pozostávajúcou z netradičných úloh na spoznanie a oboznámenie sa so 

slovenskými športovcami. 

K bodu 3: 

Obsah programu tvoril: 

a) predstavenie významných slovenských športovcov, reprezentantov rôznych druhov športov, 

stále aktívne a profesionálne súťažiacich športovcov a športovcov, ktorí ukončili svoju 

profesionálnu kariéru,  

b) prezentovanie netradičných úloh: 

 Question storming - analógiu k brainstormingu, úlohou žiakov je vyprodukovať čo 

najviac otázok, ktoré by sa chceli opýtať svojho obľúbeného športovca. 

 Učenie formou skladania - ide o priame odovzdávanie nadobudnutých poznatkov členov 

jednej skupiny, ktorí po získaní informácií odchádzajú do svojich domovských skupín, 

kde prezentujú získané poznatky. 

 Intelektové hry: Tajnička – úlohou je vyplniť tajničku, ktorá sa týka významných 

slovenských športovcov. 

 Intelektové hry: Osemsmerovka – úlohou je  vylúštiť osemsmerovku s menami 

významných slovenských športovcov. 

 Didaktické hry: Štafetová doplňovačka, Štyri rohy, Kooperatívne učenie. 

K bodu 4: 

Praktická aplikácia témy – prítomní členovia klubu spoločne pracovali na aplikačnej úlohe –všetci 

členovia si vyskúšali tieto netradičné úlohy pre žiakov na čítanie s porozumením. Rozdelení do skupín 

riešili dané úlohy postupne prezentované na interaktívnej tabuli.   

13. Závery a odporúčania: 

K bodu 5: 

Pedagogický klub prijal tieto závery: 

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Významní slovenskí športovci. Dohodli sa, že 

budú využívať vo vyučovaní metodiky telesnej výchovy prezentované netradičné zábavné, hravé 

a vedomostné úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti, ktorými sa môžu inšpirovať aj v ostatných 

vyučovacích predmetoch pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti. 



 

K bodu 6: 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Aplikovať netradičné úlohy so zámerom na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov vo vyučovacom 

procese na SOŠPg sv. sv. Cyrila a Metoda v Košiciach v predmete metodika telesnej výchovy, 

prípadne v ostatných vyučovacích predmetoch. Popularizovať šport formou netradičných – hravých, 

zábavných a vedomostných úloh. Využívať interaktívnu tabuľu nielen vo vyučovaní metodiky 

telesnej výchovy, aj v ostatných predmetoch. Aktívne spolupracovať výmenou skúseností 

z pedagogickej praxe a vzájomnou inšpiráciou. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia: 17. 9. 2021 

Trvanie stretnutia: od 13:35 hod. do 16:35 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Michaela Benediková  SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Annamária Čintalová  SOŠPg sv. CaM 

3. ThLic. Marek Jeník  SOŠPg sv. CaM 

4. Ing. Monika Komárová  SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Erik Korfant  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Lýdia Kušnírová  SOŠPg sv. CaM 



7. Mgr. Mária Majzeľová neprítomná SOŠPg sv. CaM 

8. Mgr. Milan Štefaňák  SOŠPg sv. CaM 

9. Mgr. Peter Tkáč, DiS. art. neprítomný SOŠPg sv. CaM 

10. Mgr. Jana Troščaková neprítomná SOŠPg sv. CaM 

 

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

 č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


