
 

 

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 19.04.2021 
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 bol Deň 
Zeme. Učitelia diskutovali a porovnávali svoje skúsenosti pri príprave aktivít na projektový Deň 
Zeme 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. 

Svetový Deň Zeme 

22.04.2021 

 

Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Bolo to v roku 1970, keď vedci, hlavne 

ekológovia v USA ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, 

dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme demonštračne vyzvali ku spoločnému 

celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou. 

 

Do roku 1990 venovali pozornosť Dňu Zeme predovšetkým na americkom kontinente. 

Skutočne svetovým sa stal od roku 1990, kedy začalo iniciatívne a koordinačne 

pôsobiť Medzinárodné ústredie DŇA ZEME so sídlom v Stanforde (Kalifornia USA). V tomto 

roku (1990) sa pri príležitosti Dňa Zeme aktivizovalo viac ako 200 miliónov ľudí v 140 štátoch 

sveta, vrátane vtedajšej ČSFR. Postupne vznikali aj regionálne a národné ústredia na celej 

zemeguli. Dnes vo svete mocnejú názory, aby bol každý deň pre ľudstvo Dňom Zeme. 

Na včasnom propagovaní a informovaní svetovej verejnosti Dňa Zeme sa už od jari 1999 

hlavnou mierou podieľa koordinačné centrum EARTH DAY NETWORK so sídlom v Seatle, 

USA. Na začiatku roku 2000 dosiahol výsledok snáh centra 3200 prihlásených organizácií a 

skupín zo 166 krajín vrátane Slovenskej republiky reprezentovanej tromi organizáciami. 





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 – Výmena skúseností pedagógov. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Základná škola  s  materskou ško lou Tuhrina   

Dátum konania stretnutia: 19.04.2021 

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 

    

    

 


