
   

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, Ulica Eliáša Lániho 261/7, 

014 014 Bytča 

4. Názov projektu  Moderné vzdelávanie 

5. Kód projektu  ITMS2014+  312011V945 

6. Názov pedagogického klubu   Klub pre rozvíjanie prírodovedeckej gramotnosti 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu  24. mája 2021 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu  ZŠ, E. Lániho 261/7, 014 01 Bytča  

9. Meno koordinátora pedagogického klubu   Mgr. Miroslava OHRÁDKOVÁ 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy  

www.zselaniho.sk 

  

11. Manažérske zhrnutie:  

  1.Prieskumno-analytická činnosť týkajúca sa výchovy a vzdelávania.                     

  2. Riešenie problémov. 

  3. Schválenie spoločného výstupu. 
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      12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:   

      1. Úvodné privítanie členov prírodovedného klubu. 

      2. Aktuálne problémy prírodovedného vzdelávania. 

      3. Diskusia 

      4. Kontrola opatrení. 

      5. Ukončenie zasadnutia. 

 
2. Na stretnutí sme pokračovali v téme prírodovedných vychádzok v  rámci vyučovania, ale aj 

krúžkovej činnosti. Problémom vychádzok môže byť podľa členiek združenia časová tieseň, 

ktorá najmä na 2. stupni spôsobuje obmedzenie aktivít. Je preto dôležité, aby učiteľ zvolil tému 

a vybral aktivitu, ktorá deti zaujme a umožní deťom bádať.  Zaujímavými aktivitami je 

napríklad skúmanie púčiky, meranie dĺžky listov, objímanie stromov a meranie ich výšky. Žiaci 

sa tak vnárajú  aj do tajov kolobehu uhlíka, ručne si vyrábajú pomôcky na meranie priehľadnosti 

vody, pozorujú kvapkovou lupou alebo určujú  druhy oblakov. Pri vychádzkach žiaci objavujú 

doteraz možno prehliadané krásy prírody vôkol seba a zároveň objavujú aj vlastné schopnosti a 

znalosti. Pravidelné vyučovanie vonku prináša deťom aj učiteľom nové možnosti vzájomnej 

komunikácie, motivácie a tímovej práce, pričom si zároveň budujú vzťah k prostrediu, ktoré ich 

obklopuje. Spoločne so spoznávaním a sledovaním prírodných cyklov, ich zachytením v podobe 



meraní či výtvarnej tvorby si žiaci zvyšujú svoju prírodovednú gramotnosť a  získavajú 

prepojenie na krajinu, v ktorej žijú. 

Posilňovanie vzťahu k prírode formou praktického vzdelávania vonku otvára cestu aj k jej 

ochrane. 

3. Členky združenia informovali o aktivitách v prírode, s ktorými majú skúsenosť. 

4. Opatrenia z minulého stretnutia považujeme za naplnené.  

5. Zasadnutie ukončila M. Ohrádková a poďakovala prítomným za podnetné návrhy. 

 

 

  

  

 

  

  
 

    

 

  

 

13. Závery a odporúčania:   

 Odporúčame pokračovať vo vyhľadávaní lokalít vychádzok a nápadov na virtuálne 

vychádzky. 
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Miesto konania seminára/aktivity: Základná  ško la,  Bytča,  Ul ica El iáš a  Lániho 261/7  

Dátum konania seminára/aktivity: 24.05.2021 

Trvanie aktivity/seminára: od 15:00 hod do 18 :00 hod 

Meno koordinátora pedagogického klubu: Mgr.  Miroslava OHRÁDKOVÁ   

 

 

 

 

č. Meno a priezvisko Podpis 

1 Mgr. Miroslava OHRÁDKOVÁ  

2 Mgr. Monika LITVÍKOVÁ  

3 Ing. Gabriela GAŠPARÍKOVÁ  

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

 

 



 


