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11. Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia: 

Stretnutie pedagogického klubu sa uskutočnilo dňa 14.01.2021. Zúčastnili sa na ňom všetci členovia 

pedagogického klubu. Koordinátorka pedagogického klubu oboznámila členov s programom 

stretnutia. Vyhodnotenie interaktívnych cvičení, výmena skúseností z vlastnej vyučovacej činnosti. 

 

Kľúčové slová:  

interaktívne cvičenia, hodnotenie, rozvíjanie matematickej a prírodovednej gramotnosti  

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

 

Hlavné body a témy stretnutia: 

1. Zahájenie stretnutia 

2. Oboznámiť členov s programom stretnutia 

3. Vyhodnotenie interaktívnych cvičení 

4. Výmena skúseností z vlastnej vyučovacej činnosti 



5. Záver stretnutia 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

Členovia klubu sa zhodli vtom, že aplikácia interaktívnych cvičení motivuje žiakov viac ako len 

samotný výklad učiva. Počas online vyučovania pedagógovia zistili, že žiakom sa ťažšie 

sústreďuje po dlhšiu dobu na obrazovku. Preto pokladajú za správne riešenie častú výmenu 

jednotlivých metód a foriem vyučovania. 

Členovia klubu predniesli vlastné skúsenosti z vyučovacej činnosti. 

V závere sa koordinátorka poďakovala všetkým členom za účasť na stretnutí.  

13. Závery a odporúčania: 

Počas vyučovania pedagógovia budú zdieľať so žiakmi obrázky, krátke videá, náučné filmy, 

hudobné nahrávky, aby aj s tým povzbudili žiakov, a sprestnili preberané učivo.  

 

Odporúčania: 

1. naďalej uplatňovať vo vyučovaní inovatívne metódy 

2. vhodné metódy a formy na online hodinách 
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16. Podpis  
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Online - Zoom 

Dátum konania stretnutia: 14.01.2021 

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

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Adriána Mojzeš   ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

2. PaedDr. Ildikó Rošková  ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

3. Mgr. Alexandra Csányi  ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

4. Mgr. Renáta Bírócziová  ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

5. Mgr. Tímea Vaňa  ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

6. Mgr. Kinga Borbély  ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

7. PaedDr. Melinda Kosziba  ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

 


