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10. 

 

Úvod: 

 

Stručná anotácia 

 

Tím Klubu učiteľov OBN, DEJ a ETV tvoria: PaedDr. Iveta Janotková – učiteľka slovenského 

jazyka, občianskej náuky a etickej výchovy, Mgr. Andrea Červenková – učiteľka slovenského jazyka 

a  občianskej náuky, PhDr. Viera Kucharíková – učiteľka anglického, nemeckého  jazyka a 

občianskej náuky a PaedDr. Adriana Vaculová – učiteľka slovenského jazyka , dejepisu a etickej 

výchovy. Všetky členky vo svojej práci využívajú inovatívne aktivizujúce metódy a techniky 

zamerané na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, rozvoj komunikačných kompetencií –  čítania s 

porozumením, písania a hovorenia s dôrazom na predmety, ktoré vyučujú. 

 

 

 

Kľúčové slová 

 

 

obsahový a výkonový štandard v uvedených predmetoch, školský vzdelávací program, cieľové 

požiadavky, vzdelávacie oblasti, prierezové témy, rámcové učebné plány, profil absolventa, 

kompetencie, úroveň kompetencií, čitateľská gramotnosť,  moderné učebné pomôcky: tablet,  online 

vzdelávanie, moderné metódy vo vyučovaní spoločenskovedných predmetov(projektové vyučovanie, 

zážitkové vyučovanie...),  metódy moderného vyučovania, prezentácie  

 

 

https://spsstt.edupage.org/a/projekt-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-v-ttsk1
https://spsstt.edupage.org/a/projekt-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-v-ttsk1
http://www.trnava-vuc.sk/


 

 

 

Zámer a priblíženie témy písomného výstupu 

 

 

 

Zámerom stretnutí je rozvíjať kompetencie učiteľa a obohatiť učiteľský rozmer prostredníctvom 

výmeny skúseností medzi členmi klubu, získavanie nových poznatkov v rámci moderných metód 

vyučovania spoločenskovedných predmetov. Výsledkom spolupráce je vypracovanie prezentácií 

k učivu podľa ŠVP a ŠkVP s cieľom zosúladenia rozsahu učiva v rámci medzipredmetových 

vzťahov. Súčasťou výstupu  je aj vypracovanie testovej formy preverovania vedomostí v programe 

socrative. Test je možné využiť v elektronickej forme po vytvorení konta na socrative.com/teacher 

a pridaním testu podľa uvedeného SOC-čísla (viď zoznam materiálov 6.-8). Testy tvoria prílohu vo 

formáte pdf.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadro: 

 

Popis témy/problém 

 

Cieľom práce pedagógov bola tvorba prezentácií a interaktívnych testov, ktoré budú k dispozícii pre 

všetkých pedagógov, s cieľom zvýšiť čitateľskú gramotnosť žiakov prostredníctvom inovatívnych 

a aktivizujúcich metód. V rámci písomného výstupu pedagogického klubu boli v prvom polroku 

činnosti klubu vytvorené nasledujúce materiály: 

 

1. pptx: Základné pojmy. Z dejín umenia  

2. pptx: Druhy umenia 

3. pptx: Umenie obdobia praveku a staroveku 

4. pptx: Umenie obdobia stredoveku 

5. pptx: Umenie novoveku 

6. pdf: E-test: Základné pojmy. Z dejín umenia (https://b.socrative.com/teacher/#import-

quiz/26101377 – dostupné po registrácii na socrative.com/teacher: SOC-26101377) 

7. pdf: E-test: Umenie obdobia antiky. Umenie stredoveku 

(https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/43640166 – dostupné po registrácii na 

socrative.com/teacher: SOC-43640166) 

8. pdf: E-test: Umenie novoveku (https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/44273372 – 

dostupné po registrácii na socrative.com/teacher: SOC-44273372) 

 

Uvedené materiály tvoria prílohu. Ich rozsah je daný tematickým celkom,  Jednu prezentáciu je 

možné využívať na viacerých vyučovacích hodinách. 

 

Časový rozsah spracovania uvedených materiálov: 

1. 6´40´´   2.  6´07´´     3.  9´13´´      4.   9´23´´     5.   8´36´´     6.- 8.   7´00´´  spolu: 46´59´´ 

 

 

 

https://b.socrative.com/teacher/%23import-quiz/26101377
https://b.socrative.com/teacher/%23import-quiz/26101377


 

Záver: 

 

 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

 

Členom klubu odporúčame: 

- zakomponovať vytvorené materiály do výchovno–vzdelávacieho procesu, 

- poskytnúť kolegom spätnú väzbu o využití prezentácií a testov, 

- využívať vo výchovno–vzdelávacom procese inovatívne a aktivizujúce metódy zamerané na 

rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v predmetoch OBN, DEJ, ETV 

 

 

 

 

 

 

Pokyny k vyplneniu Písomného výstupu pedagogického klubu: 

 Písomný výstup zahrňuje napr. osvedčenú pedagogickú prax, analýzu s odporúčaniami, 

správu s odporúčaniami. Vypracováva sa jeden písomný výstup za polrok.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – riadok bude vyplnený v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  celý názov klubu  

7. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

8. V riadku Školský polrok -  výber z dvoch možnosti – vypracuje sa za každý polrok zvlášť 

 september RRRR – január RRRR  

 február RRRR – jún RRRR  

9. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú 

stránku, kde je písomný výstup zverejnený 

11. Vypracoval (meno, priezvisko) Iveta Janotková 
12. Dátum 25. 01. 2021 
13. Podpis  
14. Schválil (meno, priezvisko) Iveta Janotková 
15. Dátum 25. 01. 2021 
16. Podpis  



10. V tabuľkách Úvod ,Jadro a Záver sa popíše výstup v požadovanej štruktúre  

11. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby/osôb (členov klubu), ktorá 

písomný výstup vypracovala   

12. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania písomného výstupu 

13. V riadku Podpis – osoba/osoby, ktorá písomný výstup vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

14. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá písomný výstup schválila 

(koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)  

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia písomného výstupu  

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá písomný výstup schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 

 

 

 

 

 

 

  


