
 

 

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 Súkromná základná škola waldorfská 
4. Názov projektu Inkluzívna škola ako učiaca sa organizácia 

 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011R551 
6. Názov pedagogického klubu  Klub učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 
7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 3.10.2019 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu SZŠW, Vihorlatská 10, Bratislava 
9. Meno koordinátora pedagogického klubu Veronika Mihóková 
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
http://waldorfskaskola.sk/tema/35/inkluzivna-
skola-ako-uciaca-sa-organizacia 

 

11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová  

 Medzipredmetový projekt – Divadlo- Ako rozvíja čitateľskú gramotnosť a jej 3 základné 

kompetencie- Práca s rôznymi textami a typmi žánrov divadla (komédia, tragédia) a scenárov, ako 

nástroja na rozvíjanie čitateľskej kompetencie. 

Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1/ úvodné privítanie, naladenie, 

2/ predstavenie programu, zhrnutie práce z minulého stretnutia 

3/ Divadlo ako mosty k pochopeniu súvislostí – 2. časť – rozšírenie o rôzne divadelné žánre 

4/ Čitateľské kompetencie a ich uplatnenie – rozšírenie divadelnej techniky a tvorivosti 

5/ praktické cvičenie – odborný text z geografie a histórie – pokračovanie v tvorbe z minulého 

stretnutia s prehĺbením dramatizácie 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zhrnutie: 

V tomto stretnutí sme prehlbovali výsledky z predchádzajúceho stretnutia. 

Najskôr sme ešte raz spoločne hľadali metódu dramatizácie informačného štýlu, aby sme 

vedeli urobiť z akejkoľvek témy umelecký text. 

Následne sme si rozšírili pojmy divadených žánrov. Spomenuli sme si ako rozlíšime tieto 

žánre: 

- Absurdná dráma 

- Komédia 

- Muzikál 

- Pantomíma 

- Tragédia 

- Tragikomédia 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Absurdn%C3%A1_dr%C3%A1ma
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%A9dia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Muzik%C3%A1l
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pantom%C3%ADma
https://sk.wikipedia.org/wiki/Trag%C3%A9dia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tragikom%C3%A9dia


- Vaudeville 

Týmto sa nám prehĺbili naše vyjadrovacie možnosti. Miera kreativity kolégia výrazne 

vzrástla a aj žánre sami o sebe akoby kolegov hlbšie inšpirovali. 

Témy, ktoré potom spracovávali mali hlbší rozmer a ich dopad na porozumenie bol určite 

väčší. 
12. Závery a odporúčania: 

- Účastníci klubu si prehĺbili svoje dramatické zručnosti tým, že rozšírili svoj repertoár o rôzne 

divadelné žánre.  

Scénky, ktoré potom boli schopní tvoriť mali hlbší rozmer a určite aj širší  dopad. 

 

  

13. Vypracoval (meno, priezvisko)  
14. Dátum 4. 10. 2019 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva 

sa skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného 

klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného 

klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú 

stránku, kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia 

klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch 

hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh 

stretnutia klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila 

(koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 

 



 

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

Prior i tná os:  Vzdelávanie  

Špeci fický c ieľ :  1.1.1  Zvýšiť inkluz ívnosť a  rovnaký pr ístup ku 

kvali tnému vzdelávaniu a  zlepšiť výsledky a 

kompetencie  det í  a  žiakov  

Prij ímateľ:  Súkromná základná ško la waldor fská,  Brat i slava ,  

Vihor latská  10,  ďalej  len SZŠW  

Názov projektu:  Inkluzívna škola  ako  uč iaca  sa organizácia  

Kód ITMS projektu:  312011R551  

Názov pedagogického klubu:  Klub učiteľov Kreatívneho čítania a dramatiky 

PREZENČNÁ LISTINA 
Miesto konania stretnutia: SZŠW, Vihorlatská 10, Bratislava 

Dátum konania stretnutia: 3. 10. 2019               Trvanie stretnutia: od 15. 00 hod do 18.00 hod. 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Veronika Mihóková  SZŠW 

2. Zuzana Bugárová  SZŠW 

3. Dáša Czéreová  SZŠW 

4. Zuzana Bajusová  SZŠW 

5. Ivana Bartovičová  SZŠW 

6. Slávka Šebová  SZŠW 

7. Xenia Činčurová   SZŠW 

8. Martin Malgot  SZŠW 

9. Soňa Sládková  SZŠW 

10. Miroslava Tagar   SZŠW 

 



Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.    

2.    

3.    

 

 

 


