
 

 

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 
4. Názov projektu Škola pre život 
5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011S208 
6. Názov pedagogického klubu  Príroda v škole 
7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 30.09.2019 
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 :Prečo chcem žiť v našej krajine 
1.PL - Súťaž pre 4.roč. –  praktické úlohy zamerané na rozvoj vzťahu k  prírodnému   
a kultúrnemu dedičstvu ,ochrane prírody a zdravia, praktickému využitiu poznatkov  
2.Prezentácia jednotlivých praktických úloh  

       3.Výmena skúseností z vlastnej vyučovacej hodiny- aplikácie súťaže  na hodine Vlastivedy 
           v rámci opakovania učiva 4.ročníka 
 
Kľúčové slová : svetové strany, legenda, vodstvo v krajine, úžitkové rastliny symboly krajiny, ŠPZ 
auta, turistický chodník 
 
 

 
 



12.Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
1.Privítanie členov klubu 
2.Oboznámenie s programom stretnutia klubu 
3.Oboznámenie so súťažou a cieľom súťaže  určenej pre žiakov 4.ročníka 
4.Prezentácia jednotlivých praktických úloh 
5.Diskusia : - výmena skúseností z vlastnej vyučovacej hodiny- aplikácie súťaže  na hodine 
                       Vlastivedy  v rámci opakovania učiva 4.ročníka 

- skúsenosti ostatných vyučujúcich pri realizovaní praktických úloh 
6.Záver : závery a odporúčania 
 
13.Závery a odporúčania: 

 
Vyučujúci sa spoločne zhodli na : 

- prepojení jednotlivých úloh zo súťaže s inými vyučujúcimi predmetmi ako 
VYV,INF, PVC – precvičenie niektorých činností 

- zakomponovať podľa možností do vyučovania priestorovú orientáciu žiakov 
- vzhľadom na objektívnosť vyhodnocovania súťaže tvoriť skupinky detí  vždy tak, 

aby v každej skupinke boli deti ktoré bývajú v obci aj ktoré nebývajú v obci,o ktorej 
sa v súťaži riešia jednotlivé úlohy 

- súťaž realizovať buď ako dvojhodinovú vyučovaciu hodinu alebo formou blokového 
vyučovania 

  

12. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr.MagdalénaWágnerová 
13. Dátum 1.10.2019 
14. Podpis  
15. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Janka Ševecová 
16. Dátum 2.10.2019 
17. Podpis  

 

 

 

 

 

 



 

 

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 ško lou Rad oľa  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 Radoľa 326 

Dátum konania stretnutia: 30.9.2019 

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

 

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 

    

    

 


