
 

 

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 
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11. Manažérske zhrnutie: 
Téma : Ako sa žilo kedysi 
 
1. Plánovanie a príprava výstavy na tému „Ako sa žilo kedysi“, organizácia a usporiadanie, 

využitie jednotlivých vystavených vecí, žiackych projektov a prác (napríklad z hodín 
vlastivedy), využitie témy v rámci prierezových tém na niektorých vyučovacích hodinách 

2. Príprava prezentácie o živote v minulosti 
3. Výmena skúseností z predchádzajúcich rokov, možnosti spolupráce žiakov pri príprave 

a realizácii výstavy. 
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12.Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
 
1.Privítanie členov klubu 
2.Oboznámenie s programom stretnutia klubu 
3. Oboznámenie s témou výstavy, jej realizáciou a cieľom 
4. Príprava prezentácie o živote v minulosti 
5.Diskusia – Výmena doterajších skúseností z minulých rokov pri realizácii výstavy,  
                   - možnosti zapojiť žiakov tvorbou prác na hodinách výtvarnej výchovy 
                   - možnosti využitia žiackych projektov a prác z hodín vlastivedy 
                   - skúsenosti ostatných vyučujúcich pri realizácii výstavy 
6. Záver: závery a odporúčania 
 
13.Závery a odporúčania: 

 
Vyučujúci sa spoločne zhodli na : 

- Usporiadaní a organizácii výstavy na chodbe v priestoroch školy 
- Výstave podľa možností čo najviac využiť žiacke práce 
- Prepojení témy výstavy s aktivitami na hodinách VYV a PVC, tvorbou prác s touto 

tématikou a následným použitím na výstave 
- Pri praktických aktivitách sprístupniť deťom rôzne formy a zdroje získavania nových 

poznatkov a informácií 
- Podľa možnostíupriamiť pozornosť na jednotlivé časti výstavy a priblížiť im históriu 

vystavených vecí podľa záujmov žiakov 
- Pri tvorbe projektov vytvárať skupiny žiakov s rôznorodým zložením 
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