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11. Manažérske zhrnutie: 
Téma :Čo dokážem vypestovať doma na jeseň 
1. Prezentácia  - príprava prezentácie zameranej na tému bytové rastliny. Prezentácia bude 

zameraná na prínos a  možnosti pestovania rastlín v domácnostiach, ukážky jednotlivých 
sezónnych rastlín, ktoré rodia alebo kvitnú na jeseň, prípadne tých ktoré vstupujú do 
vegetačného obdobia, konkrétnu starostlivosť o ne. 

2. Aktivity zamerané na pestovanie domácich rastlín - praktické úlohy, rozpoznávanie známych 
rastlín, ukážka bylín, ktoré ešte nepoznajú,  presádzanie  a starostlivosť o rastliny, ochrana 
životného prostredia. 

3. Výmena doterajších skúseností, aplikácia aktivít na vyučovacích hodinách v rámci 
jednotlivých predmetov, triednických hodinách. 

 
Kľúčové slová :  jesenné rastliny, liečivé bylinky, pestovanie v kvetináči 

 
 



12.Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
1.Privítanie členov klubu 
2.Oboznámenie s programom stretnutia klubu 
3.Oboznámenie s prezentáciou na tému pestovanie rastlín na jeseň 
4. Prezentácia jednotlivých aktivít určených pre žiakov 1. - 4. ročníka 
5. Diskusia: - Výmena doterajších skúseností pri aplikácii aktivít na vyučovacích hodinách, možnosti 

využitie jednotlivých aktivít, skúsenosti ostatných vyučujúcich pri realizovaní praktických úloh 
6. Záver: závery a odporúčania 
 

13.Závery a odporúčania: 
 
Vyučujúci sa spoločne zhodli na : 

- deťom na vyučovaní pustiť vytvorenú prezentáciu a prepojiť získané vedomosti na 
vyučovacích predmetoch ako PVO, PDA, VYV,PVC  

- zakomponovať podľa možností do vyučovania a na triednické hodiny realizáciu 
praktických aktivít zameraných na tému pestovania jesenných rastlín 

- možnosť realizovať niektoré aktivity aj ako dvojhodinovú vyučovaciu hodinu 
- dodržiavať bezpečnosť pri presádzaní rastlín a ostatných aktivitách 
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Prior i tná os :  Vzd elávanie  

Šp ec if ický  c ieľ :  1 .1.1  Zvý ši ť  in k luz ívnosť  a  rovn aký p r í stup  ku kval i tnému  

vzd elávan iu  a  z lep ši ť  vý sled ky a  komp etenc ie d et í  a  

ž iakov 

Pr i j ímateľ :  Základná škola s materskou školou, Radoľa 326 

Názov p rojektu:  Škola pre život 

Kód ITMS projektu :  312011S208 

Názov p edagogického k lubu:  Príroda v škole 

 

PREZENČNÁ LISTINA 
 

Miesto konania stretnutia: ZŠ s MŠ  

Dátum konania stretnutia: 07. 10.2019 

Trvanie stretnutia: od 13:40.hod do 16:40hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Janka Ševecová  ZŠ S MŠ Radoľa 

2. Mgr. Magdaléna Wágnerová  ZŠ S MŠ Radoľa 

3. Mgr. Eva Hlatká  ZŠ S MŠ Radoľa 

4 Mgr. Mária Kubalová  ZŠ S MŠ Radoľa 

    

    

    

 


