
 

 

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, Radoľa 326 
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7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 17.02.2020 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu ZŠ Radoľa 
9. Meno koordinátora pedagogického klubu Mgr.MagdalénaWágnerová 
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
www.zsradola.edu.sk 

 
11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia, kľúčové slová  
Téma :Minulosť a súčasnosť II. 
1.Ukážka obrázkovrôznych stavieb domov 
2.Prezentácia jednotlivých výtvarných techník, ktoré môžu žiaci použiť pri práci na projekte 
 3.Návrh prírodných materiálov, ktoré môžu žiaci použiť pri práci 
 4.Prezentácia tvorby detí 

6.Výmena skúseností z vlastnej vyučovacej hodiny- tvorba projektu  
 
Kľúčové slová :  dom, vila, stavba, stavebný materiál, vikiér, terasa, hala, predsieň, technická 
miestnosť, exteriér, interiér, altánok, garáž, balkón, oplotenie, ... 

 
 



12.Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
1.Privítanie členov klubu 
2.Oboznámenie s programom stretnutia klubu 
3.Oboznámenie s projektom určeným pre žiakov 4.ročníka 
4.Ukážka žiackych prác 
5.Diskusia : - výmena skúseností z vlastnej vyučovacej hodiny-  
skúsenosti ostatných vyučujúcich pri realizovaní  a tvorbe daného projektu 
6.Záver : závery a odporúčania 
 

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

- prepojení  realizácie projektu s inými vyučujúcimi predmetmi ako VYV,INF, PVC 
- projekt realizovať formou skupinovej práce 
-  zakomponovať podľa možností do vyučovania priestorovú orientáciu žiakov 
- vzhľadom na objektívnosť hodnotenia projektu tvoriť skupinky detí  vždy tak, aby 

v každej skupinke boli deti, ktoré radi kreslia, deti, majú  dobré zručnosti – lepenie, 
vystrihovanie, deti, ktoré  majú talent a predstavivosť využívať pri práci prírodné 
materiály, deti, ktoré vedia vyhľadávať informácie na internete 

-  na projekt  treba vymedziť dostatok času v rámci viacerých vyučovacích hodín 
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