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11. Manažérske zhrnutie: 

 
Oboznámenie sa členov klubu s témou zasadnutia a obsahovou náplňou. Témou  stretnutia bola 
živá a neživá príroda.  
Učitelia diskutovali a porovnávali svoje skúsenosti pri využívaní metód a foriem výučby žiakov, 
s cieľom dosiahnutia čo najlepších výsledkov svojich žiakov a zlepšenia úrovne prírodovednej 
gramotnosti. 

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

 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Oboznámenie sa s programom zasadnutia 
3. Diskusia 
4. Závery a odporúčania na ďalšie stretnutia.  
 
Koordinátor PG PON privítal prítomných na zasadnutí a oboznámil ich s témou zasadnutia. Hlavným 
bodom programu bola výmena skúseností pri výučbe danej témy. Členovia klubu sa zhodli, že 
najlepším prostriedkom poskytnutia informácií je film, video alebo obrazový materiál. Žiaci si učivo 
ľahko zapamätali aj pri využívaní napríklad pexesa, tajničky, osemsmerovky alebo kvízu. Taktiež 
veľmi obľubujú pri súťažení skupinové vyučovanie. Téma živej a neživej prírody je zahrnutá aj v iných 
predmetoch, napríklad geografia, anglický jazyk, slovenský jazyk, ruský jazyk, technika, prípadne 
pracovné vyučovanie. Na všetkých týchto predmetoch sa vo viacerých témach dali nájsť prierezové 
oblasti, ktoré upevňovali medzipredmetové vzťahy.  Veľmi obľúbenou formou výučby boli aj 
vychádzky do prírody.  

https://www.zsmstuhrina.sk/spravy-z-cinnosti-pedagogickych-klubov/
https://www.zsmstuhrina.sk/spravy-z-cinnosti-pedagogickych-klubov/


13. Závery a odporúčania: 

Stretnutie členov PG PON prinieslo konštruktívnu diskusiu, ktorá viedla k zaujímavým a prakticky 
využiteľným poznatkom. Na ďalšie stretnutie si prítomní rozdelili úlohy a navrhli odporúčania na 
tému ďalšieho zasadnutia- Orientačný beh. 
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Príloha: 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Základná škola  s  maters kou ško lou Tuhrina   

Dátum konania stretnutia: 12.02.2020 

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

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Jana Bosáková  ZŠ s MŠ Tuhrina 

2. Mgr. Šimon Končula  ZŠ s MŠ Tuhrina 

3. Mgr. Danka Kučerová  ZŠ s MŠ Tuhrina 

 

  



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

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

 


