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11. Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia: 

Ôsme stretnutie pedagogického klubu sa uskutočnilo dňa 15.12.2020. Zúčastnili sa na ňom všetci 

členovia pedagogického klubu. Koordinátorka pedagogického klubu oboznámila členov s programom 

stretnutia, ktorým bola vizuálna kultúra. 

Kľúčové slová:  

vizuálna kultúra, plagát, slogan, billboard, grafické informácie 
 



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

Hlavné body a témy stretnutia: 

1. Zahájenie stretnutia 

2. Vizuálna kultúra 

3. Záver stretnutia 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

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

členov pedagogického klubu.  Obsah tohto stretnutia tvorila vizuálna kultúra. 

Prezentáciu pripravila Mgr. Gabriela Ivanics. V nasledujúcich riadkoch stručne zhrniem hlavné body 

jej prezentácie. 

Na úvod prezentácie nám prezentujúca objasnila pojem vizuálna kultúra, Pod týmto pojmom 

rozumieme podľa Barnarda „čokoľvek vizuálne vytvorené, interpretované alebo vyrobené ľuďmi, 

rešpektujúc funkčný, komunikatívny alebo estetický zámer “. Ďalším pojmami, ktoré sa často 

skloňujú v tejto oblasti sú: reklama, billboard, slogan. Pri reklamácii ide o propagáciu produktu alebo 

informácií o určitom výrobku. Slogan je heslo alebo motto, ktoré má za úlohu budovať povedomie 

o značke alebo výrobku. Čo sa týka billboardu, je to reklamný nosič.  

Po tejto prezentácii pedagógovia diskutovali o možnostiach využitia vizuálnej kultúry vo vyučovaní. 

Zhodli sa v tom, že je dôležitá práca s netextovými informáciami, tabuľkami a grafmi (čítanie 

netextových tabuliek a grafov, spracovanie informácií, prezentácia a využitie informácií, vzťahy a 

súvislosti). U žiakov je dôležité porozumenie, uvažovanie o obsahu textu, uvažovanie o forme textu. 

Mnohí žiaci majú problémy pri čítaní a výklade grafických informácií a nevedia pracovať zo 

získanými informáciami. Pedagógovia sa zhodli v tom, že na extra hodinách budú pracovať 

s hotovými prvkami vizuálnej kultúry, navyše pripravia aj plagáty, slogany súvisiace s textami 

a témami, ktoré preberajú. 

V závere sa koordinátorka poďakovala všetkým prítomným za účasť. 

13. Závery a odporúčania: 

Členovia pedagogického klubu sa podelili o svoje skúsenosti.  

Odporúčania: 

1. Používať prvky vizuálnej kultúry vo vyučovaní 

2. Pripraviť plagáty, slogany na extra hodinách 

3. Pripraviť prezentáciu na tému súvislý a nesúvislý text 
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Prezenčná listina 

Miesto konania stretnutia: ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

Dátum konania stretnutia: 15.12.2020 

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 

 

 

  

 

 

 

 

 


