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11. Manažérske zhrnutie: 

 
Oboznámenie sa členov klubu s témou zasadnutia a obsahovou náplňou. Témou  stretnutia bola 
príprava exkurzie do Zoo Košice. Učitelia diskutovali a porovnávali svoje skúsenosti pri príprave 
exkurzie s cieľom dosiahnutia čo najlepších výsledkov svojich žiakov a zlepšenia úrovne 
prírodovednej gramotnosti. 

  

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.  

 

Koordinátor PG PON privítal prítomných na zasadnutí a oboznámil ich s témou zasadnutia. 

Príprava exkurzie. 

1. Vytýčenie edukačního cieľa- ZOO poznavánie živočišných druhov. 

2. Vypracovanie časováho plánu 

3. Zabezpečenie vstupov, dozoru, dopravy, financií – učitel  tieto  činnosti vykonáva 

v časovom predstihu. 

4. Pripraviť Žižkov na exkurziu- Oboznámiť  žiakov s plánom exkurzie a s vhodným oblečením a 

desiatou. 

5. Informovať o detailech exkurzie zákonnyc zástupcov 

6. Počas exkurzie upozorniť žiakov na jednotlivé zvieratká a připravit si o týchto zvieratkách 

informácie o  mieste výskytu, rôzne zajímavosti a dbať na bezpečnosť. 

7. Vyhodnotiť priebeh exkurzie 

  

  

•  

13. Závery a odporúčania: 

Stretnutie členov PG PON prinieslo konštruktívnu diskusiu, ktorá viedla k zaujímavým a prakticky 
využiteľným poznatkom. Pre ďalšie stretnutie si prítomní rozdelili úlohy a navrhli odporúčania na 
tému ďalšieho zasadnutia –Zisťovanie vedomostnej úrovne a praktických zručností prírodovednej 
gramotnosti žiakov . 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Základná škola  s  materskou ško lou Tuhrina   

Dátum konania stretnutia: 18.05.2021 

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 

    

    

 


