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11. Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia: 

Tretie stretnutie pedagogického klubu sa uskutočnilo dňa 08.10.2020. Zúčastnili sa na ňom všetci 

členovia pedagogického klubu. Koordinátorka pedagogického klubu oboznámila členov s programom 

stretnutia, ktorým bola interaktívna tabuľa.  

Kľúčové slová:  

interaktívna tabuľa, flipchart, ActivInspire, pexeso, doplňovačka, tajnička 



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

Hlavné body a témy stretnutia: 

 

1. Zahájenie stretnutia 

2. Oboznámiť členov s programom stretnutia 

3. Interaktívna tabuľa 

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. V ďalších riadkoch uvádzam postrehy a názory pedagógov na prácu 

s interaktívnou tabuľou. 

Za najvýznamnejšie výhody používania interaktívnych tabúľ považujú učitelia možnosť 

názornejšieho vysvetľovania učiva, rýchlu dostupnosť rôznych médií pripojených k 

interaktívnej tabuli a možnosť ukladania a opätovného prehrávania obsahu tabule. Práca s 

interaktívnou tabuľou si zo strany učiteľa vyžaduje veľa času na prípravu. Mnohí 

pedagógovia využívajú podklady, ktoré sú prístupné na internete, veľa úloh môžeme čerpať 

z internetovej stránky zborovna.sk, na ktorej sú pedagógovia prihlásení. Na stretnutie si 

každý priniesol jeden flipchart, ktorý vyhotovil v programe ActivInspire, ktorý je súčasťou 

interaktívnych tabúľ, ktoré máme na škole. Pedagógovia sa zhodli na tom, že pomocou 

interaktívnej tabule môžu zatraktívniť výchovný aj vyučovací proces, motivovať žiakov, 

prepojiť školu so životom a v neposlednom rade nám pomôže podať učivo moderným, 

netradičným a zaujímavým spôsobom a hrou precvičovať učivo. Z našich skúseností 

vyplýva, že žiaci radi pracujú s interaktívnou tabuľou, sú viac motivovaní, o čom svedčí aj 

fakt, že na hodinách sa veľa hlásia, každý chce prísť k tabuli. ActivInspire nám poskytuje 

rôzne možnosti ako zaujať žiakov, ako napr. vytvorenie pexesa, doplňovačky, tajničky, rôzne 

cvičenia zamerané na fixáciu učiva.  

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

pedagógovia sa podelili o skúsenosti ako aj o učebné materiály.  

 



13. Závery a odporúčania: 

 

Členovia pedagogického klubu sa podelili o svoje skúsenosti.  

 

Odporúčania: 

 

1. zaviesť do vyučovania interaktívne cvičenia a prácu s interaktívnou tabuľou 

2. pripraviť prezentáciu na tému informačné technológie vo vzdelávaní 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Beatrix Bujáková 

15. Dátum 08.10.2020 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) PaedDr. Silvia Tóthová 

18. Dátum 08.10.2020 

19. Podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

 

P r i or itná o s :  Vzde l ávani e  

Špe c i f ický c i eľ :  1 .1 .1  Zvýš i ť  i nkl uzí vno s ť a r o vnaký pr í s t up ku 

kval i t né mu vzde l ávani u a zl e pš i ť  výs l e dky a 

ko mpe t encie de t í  a ži ako v 

P r i j ímateľ :  ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

Názo v pr o j ektu:  Inovácia foriem a metód výchovno – vzdelávacieho procesu v 

Tvrdošovciach 

Kó d ITMS pr o j ekt u:  312011S214 

Názo v pe dago gi ckého kl ubu:  P e dago gický kl ub č i t at eľ skej gr amo tnost i  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

Dátum konania stretnutia: 08.10.2020 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 


