
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu 

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 
2. Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku 

kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a 

kompetencie detí a žiakov 
3. Prijímateľ ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU TUHRINA 

4. Názov projektu Tvorivé čítanie a prírodné vedy ako nástroj rozvoja 

kompetencii žiakov ZŠ s MŠ Tuhrina 
5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011S174 
6. Názov pedagogického klubu Pedagogický klub - Príroda okolo nás 
7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 14.06.2021 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Základná škola s materskou školou Tuhrina 
9. Meno koordinátora pedagogického klubu Mgr. Jana Bosáková 
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
https://www.zsmstuhrina.sk/spravy-z-cinnosti-

pedagogickych-klubov/ 
 

11. Manažérske zhrnutie: 
 

Oboznámenie sa členov klubu s témou zasadnutia a obsahovou náplňou. Témou stretnutia bolo 

vyhodnotenie práce klubu v školskom roku 2020/2021. Učitelia diskutovali a porovnávali svoje 

skúsesenosti pri práci. 

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


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. 

V školskom roku 2020/2021 prebehlo 18 stretnutí pedagogického klubu Príroda okolo nás. Dve 

stretnutia sa z dôvodu pandémie COVID-19 neuskutočnili. Jedná sa o marcové termíny. Na 

stretnutiach sa vyučujúci zamerali na rozvíjanie prírodovedných zručností, preberali sme témy 

súvisiace s ekológiou a environmentalistikou: Zisťovanie úrovne prírodovednej gramotnosti žiakov. 

Aktuálna ponuka vzdelávania pedagógov v oblasti prírodných vied, Zber jesenných plodov, Výstava 

výrobkov z jesenných plodov, Poznávanie vtákov, ochrana a pomoc v zimnom období, Príprava 

vianočných dekorácií z prírodných materiálov, Tvorba učebných úloh zameraných na rozvoj 

prírodovednej gramotnosti, Medzipredmetové vzťahy- BIO,CHE,GEO,VYV,TECH,INF, Didaktické 

hry, Živá a neživá príroda, Orientačný beh, Deň Zeme, Výmena skúseností pedagógov, Krajina 

zakvitnutých lúk. 

 

13. Závery a odporúčania: 
Stretnutie členov PG: PON prinieslo konštruktívnu diskusiu, ktorá viedla k zaujímavým a prakticky 

využiteľným poznatkom 
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PREZENČNÁ LISTINA 
 

Miesto konania stretnutia: Základná škola  s  materskou školou  Tuhrina  

Dátum konania stretnutia: 14.06.2021 

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 

    

    

 


