
 

 

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 ţiakov 

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 23.5.2019 
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  

  Práca s príbehom, ktorý si ţiaci vybrali na tvorenie scenára- Tímový workshop, ako pracovať s tým 

istým príbehom v rôznych predmetoch 

Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1/ úvodné privítanie, naladenie, 

2/ predstavenie programu, zhrnutie práce z minulého stretnutia 

3/ štúdium  

4/ hlavná téma:   Práca s príbehom 

- úloha príbehu pre človeka 

-vyuţitie príbehu na hodinách jazykov 

-ako pouţiť príbeh aj v iných hodinách ako v jazykoch?  

- spoločná tvorba motivačných príbehov na netradičných predmetoch – matematika, chémia, 

geografia, dejepis... 

- Príbehové látky v jednotlivých ročníkoch 

 

 

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

 

Zhrnutie: 

Práca s príbehom-  

- Téma –diskusia na tému - Prečo  nás príbeh tak aktivizuje? Čím to je, ţe začneme byť 

„ţivší“, keď počujeme príbeh? – Ako príbehové látky ovplyvňujú začleňovanie ţiaka do 

„nálady ročníka“. Ako pôsobí tzv. morálny príbeh na deti niţšieho ročníka. Ako ich učitelia 

vyuţívajú – zdieľanie skúseností a niektorých príbehov 

- typické príbehy z hodín jazykov – učitelia pracovali s jazykovými textami tak ako ţiaci na 

hodine Sj a AJ. Prenikali do štruktúry jazyka vďaka textu.  Pokúšali sa porozumieť 

gramatickej stránke skrz silný príbeh. 



- netypické príbehy – príbeh zamilovanej dvojice z Manhattanu – motivácia k téme 

kombinatorika v 9. ročníku. Učitelia popisujú svoje vnútorné pohnútky následne po vypočutí 

príbehu – empatia so ţiakom. Identifikovanie kritérii dôleţitých pre dobrý motivačný príbeh : 

dĺţka, humor, otvorený problém, určitá návodnosť, ale nie prílišná jednoduchosť – musí byť 

umelecký! 

- príbehy na netypických hodinách – spoločná skupinová tvorba. 

Na základe identifikovaných kritérii – tvorba dobrých príbehov na iných predmetoch – 

napríklad - Ţivot Sparťana vo vojenskom tábore, či príbeh jednej africkej puberťáčky,.... 

Učitelia vytvorili krátke príbehy pre predmety – hidtória, geografia, fyzika 

Hovorili sme o pouţití ţivotopisov a skutočných udalostí – napr ako niekto niečo objavil. 

Tvorivé písanie sa učiteľom veľmi páčilo a inšpirovalo ich k vlastnej tvorbe. 

 

 

12. Závery a odporúčania: 
- tvorivé písanie príbehu – identifikovali sme znaky dobrého motivačného príbehu a skúsili sme ich 

aplikovať na predmety, v ktorých sa príbehy nevyskytujú aţ tak často. 

 

  

13. Vypracoval (meno, priezvisko) Katarína Horecká 
14. Dátum 10. 5. 2019 
15. Podpis  
16. Schválil (meno, priezvisko) PaedDr. Slávka Šebová 
17. Dátum 10.5.2019 
18. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

 

 

 

 

 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku kaţdému 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, nepouţíva 

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 totoţný s dátumom na prezenčnej listine 

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

klubu učiteľov, ktorý je totoţný 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  Manaţérske 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 výstiţne 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  ţiakov  

Prij ímateľ:  Súkromná základná ško la waldo r 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: 10. 5. 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. Slavomír Lichvár  SZŠW 

8. Martin Malgot  SZŠW 

9. Soňa Sládková  SZŠW 

10. Katarína Horecká  SZŠW 

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.    

2.    



3.    

 

 

 


