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10. 

Úvod: 

Stručná anotácia 

Plnili sme ciele stanovené v pláne a harmonograme na tento školský polrok. Pracovali sme v 

nezmenenom zložení - 8 členov klubu IT zručností. Uskutočnilo sa desať stretnutí, všetky prezenčnou 

formou. Realizáciou aktivít sme zvyšovali IKT kompetencie pedagogických zamestnancov vo 

všetkých vyučovaných predmetoch, či už v odborných alebo všeobecnovzdelávacích predmetoch.  

Hlavné činnosti  v rámci klubu: 

• na začiatku školského roka sme pracovali v prostredí Edupage, vymieňali si skúsenosti pri 

tvorbe plánov, nastavovaní elektronickej žiackej knižky a dochádzky žiakov, posielaní 

rodičovských kont 

• kontroloval sa technický stav v učebniach a odstraňovali sa technické nedostatky didaktickej 

techniky  

• pozornosť sme zamerali na inovatívne vyučovanie, prakticky sme tvorili kvízy v prostredí 

Kahoot 

• vzdelávali sme sa v oblasti kritického myslenia, dezinformácii a hoaxov 

• hľadali sme na internete učebné zdroje, námety a inšpirácie do svojej vyučovacej praxe 

• v oblasti mediálnej gramotnosti sme diskutovali o vplyve sociálnych médií na nás a správanie 

žiakov, oboznámili sme sa s obsahom metodickej príručky “(Ne)bezpečne v sieti” 

• hodnotili sme, ako efektívne je vyučovanie prostredníctvom IKT a či dokážeme takto zvýšiť 

aktivitu a záujem u žiakov o vzdelávanie 

http://www.hapresov.edu.sk/stranka/zvysovanie-kvality-odborneho-vzdelavania-a-pripravy/
http://www.hapresov.edu.sk/stranka/zvysovanie-kvality-odborneho-vzdelavania-a-pripravy/


• naučili sa pracovať s novým multifunkčným zariadením v zborovni 

• neustála výmena poznatkov, zdokonaľovanie svojich zručností, prísun nových informácií 

 

Písomný výstup vychádza z týchto uvedených aktivít. Vo výstupných materiáloch sú spracované vo 

formáte pdf učebné materiály pre žiakov, ukážky kvízov vytvorených v prostredí Kahoot, motivačné 

úlohy pre žiakov a metodické materiály pre učiteľov.  
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Použité skratky  

GEO – geografia 

SJL - slovenský jazyk a literatúra 

INF – informatika 

CVI - cvičenia z informatiky 

ICR – informatika v cestovnom ruchu 

HGM - hotelový a gastronomický manažment 

EKO - ekonomika 

ADK - administratíva a korešpondencia 

CJ - cudzí jazyk 

 

Zámer a priblíženie témy písomného výstupu 

V klubovej činnosti sme sa zamerali  na rozvoj mediálnej gramotnosti, kritického myslenia, následne 

implementáciu získaných poznatkov do vlastnej vyučovacej činnosti. Ďalej sme rozvíjali svoje 

digitálne zručnosti pri práci s aplikáciou Kahoot, prácou v kancelárskom balíku Office365 a  prácou 

na internete. Vytvárali sme ďalšie vhodné učebné materiálov pre žiakov a odporúčania pre učiteľov. 

Diskutovali sme a hľadali nové formy a metódy práce, ktoré by viedli k skvalitňovaniu našej 

pedagogickej práce a aktivizovali žiakov.  Z popísanej činnosti v klube vychádza pripravený obsah 

výstupu:  

 

Témy výstupov: 

1. Učebné materiály pre žiakov 

a) Časomerný veršový systém - učebný materiál určený pre I. ročník, predmet SJL 

b) Podnikové písomnosti - pozvánky - učebný materiál pre II. ročník, predmet ADK 

c) Francúzsko - prezentácia pre IV. ročník, predmet GEO 

d) Grécko - prezentácia pre IV. ročník, predmet GEO 

e) Kritické myslenie - prezentácia pre I. ročník, predmet INF 

2. Motivačné úlohy a kvízy pre žiakov 

a) Kvíz zo SJL vytvorený v prostredí Kahoot 



b) Kvíz z  GEO zameraný na poznatky o Francúzsku - IV. ročník  

c) Kvíz z GEO - zameraný na poznatky o Grécku - IV. ročník 

d) Kvíz z INF zameraný na základné pojmy – I. ročník 

e) Motivačná úloha - “Študenti, urobte si sami daňové priznanie k dani z príjmov” - 

určená pre V. ročník, predmet ICR, HGM 

3. Metodické listy, námety do vyučovania pre učiteľov: 

a) Hoaxy a dezinformácie v predmete SJL 

b) Kritické myslenie v umení a literatúre - predmet SJL 

c) Kahoot - aplikácia na precvičovanie slovnej zásoby CJ 

d) Vzor pozvánky na deň otvorených dverí vytvorený v Canve – predmet ADK 

e) Cestovný ruch – pre II. ročník, predmet EKO 

f) Nástrahy internetu – Hoaxy a dezinformácie - prezentácia aj pre žiakov a učiteľov 

g) Digitálna stopa – aktivity pre I. ročník, predmet INF 

h) Vyhľadávanie v internete – aktivity pre I. ročník, predmet INF 

i) Prehľad vzdelávacích portálov pre žiakov a učiteľov 

 

Jadro: 

Popis témy/problém 

 

1. Učebné materiály pre žiakov 

a) Časomerný veršový systém - učebný materiál je určený pre I. ročník a predmet SJL, je 

vhodný aj na zopakovanie učiva v V. ročníku. Pripravila Mgr. Bavoľárová 

b) Podnikové písomnosti - pozvánky - učebný materiál pre II. ročník a predmet ADK, materiál 

popisuje členenie podnikových písomností, charakterizuje pozvánky osobné, obchodné, 

diplomatické a protokolárne. Pripravila Mgr. Harčariková 

c) Francúzsko - prezentácia pre IV. ročník, predmet GEO - popisuje charakteristiku krajiny, 

priemysel, významné osobnosti, gastronómiu, zaujímavosti, prírodu a oblasti cestovného 

ruchu. Prezentácia obsahuje ukážku trasovania za pomoci Google maps. Pripravila Mgr. 

Korbová 

d) Grécko - prezentácia pre IV. ročník, predmet GEO - je zameraná na významné grécke mestá 

z pohľadu histórie, z oblasti gastronómie sú tu uvedené typické grécke jedlá, sú tu spomenuté 

zaujímavosti pre cestovateľov a ukážka trasovania po historických pamiatkach.  Pripravila 

Mgr. Korbová 

e) Kritické myslenie - prezentácia pre I. ročník, predmet INF, tento materiál je vhodný aj pre 

učiteľov, ktorí sa chcú v danej problematike zorientovať. Prezentácia vysvetľuje podstatu 

kritického myslenia,  obsahuje návod ako objektívne posudzovať pravdivosť informácií. 

Pripravila: Ing. Vargová 

 

2. Motivačné úlohy a kvízy pre žiakov 

a) Kvíz zo SJL - vytvorený v prostredí Kahoot, obsahuje 10 otázok k téme komunikácia, ktorá 

sa  vyučuje v I. ročníku. Je vhodný na upevnenie učiva a zopakovanie pojmov. Pripravila: 

Mgr. Bavoľárová 

b) Kvíz z  GEO zameraný na poznatky o Francúzsku - IV. ročník, tento kvíz priamo 

nadväzuje na prezentáciu o Francúzsku. Obsahuje ďalších 9 otázok, ktoré nesúvisia s 

obsahom uvedenej prezentácii, ale umožnia žiakom získať prostredníctvom hry ďalšie 

zaujímavé informácie o krajine. Pripravila Mgr. Korbová 



c) Kvíz z GEO - zameraný na poznatky o Grécku pre IV. ročník je doplnením k učivu o 

Grécku v spracovanej prezentácií. Cieľom je, aby žiaci spoznávali zaujímavosti danej 

krajiny, čo vie daná krajina ponúknuť pre turizmus. Pripravila Mgr. Korbová 

d) Kvíz z INF zameraný na základné pojmy – I. ročník - obsahuje 14 otázok, je vhodný na 

fixáciu učiva. Učiteľ hravou formou môže získať spätnú väzbu o zvládnutí preberaného 

učiva. Pripravila: Ing. Vargová 

e) Motivačná úloha - “Študenti, urobte si sami daňové priznanie k dani z príjmov” - určená 

pre V. ročník, predmet ICR, HGM – je to komplexne spracovaný postup za akých 

podmienok je študent povinný podať daňové priznanie, ako vyplniť daňové priznanie. Sú tu 

uvedené linky na webové stránky s touto problematikou - 

https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/dan-z-prijmov/studenti,  

daňové priznanie vyplníte na stránke: https://financnasprava.sk/sk/titulna-stranka 

Materiál je doplnený o vzorové ukážky vyplnených daňových priznaní. Pripravila: Ing. 

Turčinová 

 

3. Metodické listy, námety do vyučovania pre učiteľov: 

a) Hoaxy a dezinformácie v predmete SJL – v tomto metodickom liste ponúkame úlohy a 

podnety pre žiakov v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, dejepis - zamerané na kritické 

myslenie a pátranie po objektívnej skutočnosti. V materiáli sú naformulované aktivity pre 

žiakov, ktoré im pomôžu pochopiť, ako pracovať s informáciami. Pripravila: Mgr. Badžanová 

b) Kritické myslenie v umení a literatúre - predmet SJL - cieľom tohto metodického materiálu 

je predstaviť možnosti práce s kritickým myslením vo výtvarnom umení, prehĺbiť schopnosť 

odhaľovať významy v  umení avantgardy a vnímať kritické myslenie ako súčasť umeleckej 

tvorby. Pomocou literárnej ukážky sa žiaci môžu učiť správne argumentovať, zdôvodňovať 

svoje názory. Pripravila: Mgr. Badžanová 

c) Kahoot - aplikácia na precvičovanie slovnej zásoby CJ - ukážka kvízovej otázky z NEJ a 

stručný popis prostredia. Pripravila: Mgr. Badžanová 

d) Vzor pozvánky na deň otvorených dverí vytvorený v Canve – predmet ADK – je to 

názorná ukážka, aké náležitosti musí spĺňať pozvánka a je navyše vyhotovená v grafickom 

dizajne pomocou webovej aplikácii canva. Je to príklad rozvíjania medzipredmetových 

vzťahov medzi INF a ADK. Pripravila: Mgr. Harčariková 

e) Cestovný ruch – prezentácia pre II. ročník, predmet EKO – je to komplexne spracovaná téma 

- charakteristika, druhy a formy cestovného ruchu. K prezentácii je vytvorený kvíz na 

zopakovanie pojmov uvedených v prezentácii. Na záver je naformulovaná problémová úloha 

pre žiakov. Pripravila Ing. Kolenková 

f) Nástrahy internetu – Hoaxy a dezinformácie - prezentácia pre žiakov aj učiteľov, 

vysvetľuje pojem Hoax, aké môže mať podoby, aké máme možnosti pri odhaľovaní 

manipulatívnych článkov na internete, ako môžeme posudzovať dôveryhodnosť  informácií. 

Sú tu uvedené webové odkazy na stránky s touto problematikou.  

Pripravila: Ing. Kolenková 

g) Digitálna stopa – aktivita pre I. ročník, predmet INF  - cieľom aktivity je uvedomiť si 

skutočnosť, že naše online aktivity nechávajú digitálnu stopu a vytvárajú našu identitu a 

online reputáciu. Aktivita poukazuje na riziká súvisiace s vlastnou aktivitou na internete. 

Pripravila: Ing. Pľutová 

h) Vyhľadávanie v internete – aktivita pre I. ročník, predmet INF - cieľom aktivity je vyhľadať 

informácie na internete pomocou správne zadaných kľúčových slov, pomenovať spôsoby, 

akými sa firmy prezentujú na internete, posúdiť dôveryhodnosť informácií, s ktorými 

https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/dan-z-prijmov/studenti,
https://financnasprava.sk/sk/titulna-stranka
https://financnasprava.sk/sk/titulna-stranka


pracujeme, spôsob fungovania internetového prehliadača, uvedomiť si, že sú o nás zbierané 

osobné dáta. Pripravila: Ing. Pľutová 

i) Prehľad vzdelávacích portálov pre žiakov a učiteľov - prezentácia obsahuje odkazy na 

online aplikáciu pre výuku kritického myslenia, odkazy na webináre, učebné zdroje 

spracované v pdf formáte, ako aj ďalšie užitočné linky pre podnety a samoštúdium pre 

učiteľov. Pripravila Ing. Vargová 

 

 

Záver: 

 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

V rámci klubovej činnosti sme si prehĺbili poznatky o bezpečnom správaní na internete, ochrane 

osobných  údajov, kritickom myslení. Zdokonaľovali sme svoje zručnosti pri práci s digitálnymi 

technológiami, vymieňali si skúsenosti pri aplikovaní IKT do vlastného vyučovania. Neustále sme 

hľadali spôsoby ako preniesť aktivitu na žiakov. Pripravené metodické a učebné materiály 

odporúčame zdieľať kolegom.  

Ďalej odporúčame:  

• žiakov viesť k overovaniu dôveryhodnosti údajov a informácií, zodpovednému správaniu sa 

na internete 

• aktívne zapájať žiakov do vyučovania prostredníctvom IKT prostriedkov 

• implementovať inovatívne a moderné metódy a formy práce do vyučovania 

• efektívne a účelne využívať informačné technológie 

• zaujímať sa o nové technológie  

  

 

11. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Zuzana Bavoľárová, Mgr. Zuzana Badžanová,  

Mgr. Ľudmila Harčariková, Ing. Antónia Kolenková, 

Mgr. Oľga Korbová, Ing. Anna Pľutová, 

Ing. Slavomíra Turčinová, Ing. Daniela Vargová 

12. Dátum  31. 01. 2023 

13. Podpis  

14. Schválil (meno, priezvisko) MVDr. Jozef Šenko 

15. Dátum 31. 01. 2023 

16. Podpis  

  



Pokyny k vyplneniu Písomného výstupu pedagogického klubu: 

 Písomný výstup zahrňuje napr. osvedčenú pedagogickú prax, analýzu s odporúčaniami, 

správu s odporúčaniami. Vypracováva sa jeden písomný výstup za polrok.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – riadok bude vyplnený v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP 

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

finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

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  celý názov klubu  

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

koordinátora klubu 

8. V riadku Školský polrok -  výber z dvoch možnosti – vypracuje sa za každý polrok zvlášť 

• september RRRR – január RRRR  

• február RRRR – jún RRRR  

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

kde je písomný výstup zverejnený 

10. V tabuľkách Úvod ,Jadro a Záver sa popíše výstup v požadovanej štruktúre  

11. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby/osôb (členov klubu), ktorá 

písomný výstup vypracovala   

12. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania písomného výstupu 

13. V riadku Podpis – osoba/osoby, ktorá písomný výstup vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

14. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá písomný výstup schválila 

(koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)  

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia písomného výstupu  

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá písomný výstup schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 

 

 

 

 

 

 

  


