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11. Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia: 

Druhé stretnutie pedagogického klubu sa uskutočnilo dňa 24.09.2020. Zúčastnili sa na ňom všetci 

členovia pedagogického klubu. Koordinátorka pedagogického klubu oboznámila členov s program 

stretnutia, ktorým bola slovotvorba.  

Kľúčové slová:  

slovotvorba, jazykové hry, rozvíjanie slovnej zásoby 

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

Hlavné body a témy stretnutia: 

 

1. Zahájenie stretnutia 

2. Oboznámiť členov s programom stretnutia 

3. Slovotvorba a jazykové hry vo vyučovaní 

4. Záver stretnutia 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

Mgr. Beatrix Bujáková, koordinátorka pedagogického klubu, zahájila stretnutie a privítala všetkých 

členov pedagogického klubu.  Následne každého oboznámila s programom stretnutia. Pedagógovia na 



stretnutí zhrnuli, ktoré slovotvorné postupy a jazykové hry používali na extra hodinách. Uvádzam 

skúsenosti pedagógov a jazykové hry, ktoré vyskúšali: 

- Slová začínajúce na rovnaké písmeno: pri tejto hre si pedagóg stanovil podľa akých kritérií 

budú žiaci slová vymýšľať: na hodinách slovenského jazyka podľa komunikačných tém 

(napr. človek a príroda, ľudské telo, rodina), na hodinách dejepisu podľa historických období, 

na hodinách občianskej náuky podľa tém (napr. ekonómia, financie, život mladých) 

- Príbehy podľa abecedy: táto hra sa najviac uplatňovala na hodinách slovenského jazyka. Ten, 

kto začal rozprávať príbeh, začal vetu na a, ďalší musel ten istý príbeh rozvíjať vetou 

začínajúcou na b. 

- Balím si kufor: táto hra má rôzne obmeny: na hodinách pedagógovia využívali túto hru 

nasledovným spôsobom: žiak musel uhádnuť pravidlo, podľa ktorého spolužiaci „balili“slová 

do kufra (uvádzam príklad z občianskej náuky: do kufra si balím výrobky, trh, cenu – žiak 

mal uhádnuť „trhový mechanizmus“) 

- voľná asociácia – učiteľ povie slovo, na ktoré žiaci musia čo najrýchlejšie reagovať 

a povedať to slovo, ktoré im napadne. 

Pedagógovia sa zhodli na tom, že žiakom sa tieto jazykové hry veľmi páčia, slúžia nielen na to, 

aby sa žiaci uvoľnili na hodinách a cítili sa dobre, ale nepochybne si prostredníctvom nich žiaci 

precvičujú aj pamäť, utvrdzujú si vedomosti. 

V závere sa koordinátorka poďakovala členom za prítomnosť ako aj za cenné pripomienky 

a pomoc pri zostavovaní tém a rámcového programu ďalších stretnutí.  

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Členovia pedagogického klubu sa podelili o svoje skúsenosti.  

Odporúčania: 

 

1. zaviesť do vyučovania jazykové hry 

2. pripraviť flipchart/ učebný materiál v programe ActivInspire 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

Dátum konania stretnutia: 24.09.2020 

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

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. PaedDr. Silvia Tóthová  ZŠ Károlya Szemerényiho 

s VJM 

2. Mgr. Beatrix Bujáková  ZŠ Károlya Szemerényiho 

s VJM 

3. Mgr. Lívia Vanya  ZŠ Károlya Szemerényiho 

s VJM 

4. Mgr. Gabriela Ivanics  ZŠ Károlya Szemerényiho 

s VJM 

5. Mgr. Tímea Vaňa  ZŠ Károlya Szemerényiho 

s VJM 

6. Mgr. Beáta Győri  ZŠ Károlya Szemerényiho 

s VJM 



 


