
 

 

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 Gymnázium sv. Františka Assiského Levoča 
4. Názov projektu Kvalitné vzdelávanie = úspešný študent 
5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011V398 
6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub učiteľov SJL 
7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 13. 01. 2020 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Zborovňa GSFA  
9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 
Mgr. V. Marťáková 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
https://gsfalev.sk/clanok/kluby/ 
 

 

11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Využitie metódy tvorivého písania na hodinách SJL. 

Využitie projektového vyučovania na hodinách SJL.  

Prezentácia konkrétnych ukážok vyučovania s využitím metódy tvorivého písania žiakov. 

Zhodnotenie jej kladov i záporov uvedených metód. 

Ukážky využitia projektového vučovania na hodinách SJL.  

https://gsfalev.sk/clanok/kluby/


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

Koordinátorka klubu, Mgr. Marťáková  v úvode privítala členov klubu a uviedla témy stretnutia:  

1. Metóda tvorivého písania na hodinách SJL   

2. Projektové vyučovanie na hodinách SJL 

Mgr. Marťáková poukázala na nevyhnutnosť aplikovať inovatívne metódy  do vyučovania SJL. 

Poukázala na dôležitosť aktívnej práce žiakov na hodine. Zdôraznila, že žiaci nemôžu byť len pasívni 

poslucháči, ale je nutné aktívne ich zapojiť do osvojovania nových poznatkov a rozvíjať ich 

schopnosti aj prostredníctvom metódy tvorivého písania  

Členovia klubu viedli diskusiu na určené témy, zdieľali vlasté skúsenosti, konfrontovali svoje 

postrehy  a skúsenosti s odbornou literatúrou.  

V rámci diskusie poukázali na klady a zápory využívania spomínaných metód vo vyučovaní.  

Mgr. Malíšková, Phd. uviedla ako konkrétny príklad využitia metódy tvorivého písania práce žiakov, 

ktorí vytvárali povesti o Levoči a ktoré boli následné publikované a prezentované aj samotným 

mestom.  

Mgr. Marťáková predstavila časť svojej I. atestačnej práce, v ktorej sa venovala projektovému 

vyučovaniu a predstavila ostatným členom návrh na realizovanie projektového vyučovania na 

hodinách SJL.  

So svojimi skúsenosťami vystúpili aj ostatné kolegyne.  

13. Závery a odporúčania: 

Členovia klubu sa zhodli na tom, že aplikovanie uvedených metód je pre žiakov veľmi prospešné. 

Rozvíja to nielen ich vedomosti, ale aj ďalšie oblasti ich osobnosti. Využitie metódy tvorivého písania 

nie je až tak náročné na prípravu učiteľa, problémom je však nedostatok času na hodine a samotné 

zhodnotenie a spätná väzba pre žiaka zo strany učiteľa. Pri projektovom vyučovaní je nutná 

dlhodobešia a detailnejšia príprava na samotný projekt zo strany vyučujúceho. Takéto vyučovanie je 

však pre žiakov veľmi prínosné a aj preto sa členovia klubu zhodli na tom, že budú v nasledujúcom 

období hľadať možnosti aplikovania projektového vyučovania do vyučovancieho procesu. Zároveň 

skonštatovali, že v príme a sekunde  sa istá forma projektového vyučovania aplikuje cez realizovanie 

aktivity: „Môj malý projekt“ a rovnako je istou formou projektového vyučovania aj vypracovanie 

seminárnej práce žiakmi II. A a sexty.  

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Valéria Marťáková 
15. Dátum 14. 01. 2020 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) RNDr. J. Hozová 
18. Dátum 14. 01. 2020  
19. Podpis  

 



Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Zborovňa GSFA 

Dátum konania stretnutia: 13. 01. 2020  

Trvanie stretnutia: od 15.00 hod do 18. 00 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Renáta Milčáková  GSFA 

2. Mgr. Eva Malíšková, PhD.  GSFA 

3. Mgr. Valéria Marťáková  GSFA 

    

 


