
                                                                                                                                                        

 

Plán práce/pracovných činnosti pedagogického klubu  

na školský rok 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 

Schválený plán práce 

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. Žiadateľ Základná škola, Školská 389, Sačurov 
4. Názov projektu Budeme úspešnejší 
5. Kód žiadosti o NFP/identifikátor žiadosti 

o NFP 
NFP312010Q761 

6. Názov  pedagogického klubu  Klub prírodovednej gramotnosti 
7. Počet členov pedagogického klubu 10 
8. Školské roky  2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 

 

9. Zoznam/opis/zameranie a zdôvodnenie plánovaných činností:  
 

Plánovaná činnosť: Výmena skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov 

Zoznam členov klubu: RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Jana Humeníková, Mgr. Mariana 

Bančanská, Ing. Marek Palko, PaedDr. Anna Korytková, Mgr. Ivana Janoková, Mgr. Mariana 

Baranová, Mgr. Róbert Truchan, Mgr. Marianna Dargajová, Mgr. Andrea Prokopová 

 

Opis, zameranie a zdôvodnenie plánovaných činností:  
Klub sa bude stretávať dvakrát mesačne v trvaní 3 hodín. Spolu to bude 30 hodín za školský polrok. 

Na svojom prvom zasadnutí si zvolia členovia klubu svojho vedúceho, ktorý bude koordinovať prácu 

klubu po celé trvanie projektu.  

Zameranie klubu je na prírodovednú gramotnosť a je to klub s výstupom. Každý školský polrok 

členovia klubu vytvoria osvedčenú pedagogickú skúsenosť v písomnej forme a publikujú ju na 

stránke školy www.zssacurov.edupage.sk 

 Pedagogickí zamestnanci – členovia klubu sú vyučujúci rôznych prírodovedných predmetov. Majú 

skúsenosti z využívania rôznych metód pri rozvoji prírodovednej  gramotnosti žiakov. Niektorí 

absolvovali vzdelávanie zamerané na prírodovednú gramotnosť, na tvorbu interaktívnych edukačných 

pomôcky a na využívanie inovatívnych metód a foriem práce vo vyučovacom procese. 

Plánovaná činnosť na stretnutiach klubu bude zameraná na výmenu skúsenosti v rámci 

medzipredmetových vzťahov. Vybrali sme si túto činnosť, lebo väčšina potenciálnych členov 

prejavila záujem práve o zdieľanie skúseností zo zaujímavých a netradičných postupov kolegov 

vyučujúcich jednotlivé témy učiva v prírodovedných predmetoch. 

Na stretnutiach sa budeme zaoberať: prírodovednou gramotnosťou v rámci školského vzdelávacieho 

programu, prípravou tém a potrebných dokumentov a materiálov na školskú konferenciu DOČ – 

Detská odborná činnosť a konferenciu TEDx ZŠ Sačurov, významom experimentov, laboratórnych 

prác, exkurzií, projektov a testovaní žiakov z prírodovednej gramotnosti. Rozoberieme potrebu 

a možnosti výberu učebníc prírodovedných predmetov na 1. aj 2. stupni ZŠ. Budeme sa 

venovať aj potrebe didaktickej hry a ochrane zdravia a prírody v rámci prírodovedných 

predmetov a rozvoja prírodovednej gramotnosti. 

http://www.zssacurov.edupage.sk/


                                                                                                                                                        

10. Rámcový program a predbežné termíny  a dĺžka trvania jednotlivých stretnutí: 
 

 

Školský rok 2018/2019 

1. polrok – 01.2019 

por. číslo 

stretnutia 

termín 

stretnutia 

dĺžka 

trvania 

stretnutia 

téma stretnutia 
rámcový program 

stretnutia 

1. 01.2019 3 hod.  Úvodné stretnutie.  

- Plán práce  

- Kooperácia učiteľov 

na podporu 

prírodovednej 

gramotnosti 

2. 01.2019 3 hod. Prírodovedná gramotnosť v ŠkVP. 

- v oblasti Človek a 

príroda  

- v prírodovedných 

predmetoch  

Školský rok 2018/2019 

2. polrok – 02.2019 – 06.2019 

por. číslo 

stretnutia 

termín 

stretnutia 

dĺžka 

trvania 

stretnutia 

téma stretnutia 
rámcový program 

stretnutia 

1. 
 02.2019  3 hod. 

 Z čoho učíme - učebnice 

prírodovedných predmetov. 

-   Na 1. stupni 

-   Na 2. stupni 

2. 

 02.2019  3 hod. 

Planéta vedomosti. 

- Oboznámenie 

- Výber cvičení 

- Vyhodnotenie 

záujmu 

3. 03.2019 3 hod. 

 Experimenty v prírodovedných 

predmetoch – objavujeme vedecké 

zákonitosti. 

- Rozdelenie 

- Realizácia 

- Vyhodnotenie 

4. 03.2019 3 hod. 
 Význam projektového vyučovania 

v prírodovedných predmetoch. 

- Na 1. Stupni 

- Na 2. stupni 

5. 04.2019 3 hod. 
 Využitie rôznych druhov testovania 

v prírodovedných predmetoch. 

- Klasifikácia 

- Tvorba a realizácia 

- Hodnotenie 

6. 04.2019 3 hod. 

 Ako navzájom korešpondujú 

tematické celky jednotlivých 

prírodovedných predmetov. 

-  Na 1. Stupni 

- Na 2. stupni 

7. 05.2019 3 hod. 

 Interaktívne edukačné pomôcky pre 

prírodovedné predmety voľne 

dostupné na internete. 

- Slovenské stránky 

- Zahraničné stránky 

8. 05.2019 3 hod. 
 Zhodnotenie práce klubu za 1. 

polrok.   

-  Hodnotenie práce 

- Novinky na školskej 

webovej stránke  

e-knižnica zdrojov 

9. 06.2019 3 hod. 
Praktické cvičenia v prírodovedných 

predmetoch. 

- Pokusy 

- Interaktívne cvičenia 

10. 06.2019 3 hod. 

Význam bádateľských postupov na 

hodinách prírodovedných 

predmetov. 

-  PG 1. stupeň 

- PG 2. stupeň 

Školský rok 2019/2020 

1.polrok: 09.2019 – 01.2020 



                                                                                                                                                        

por. číslo 

stretnutia 

termín 

stretnutia 

dĺžka 

trvania 

stretnutia 

téma stretnutia 
rámcový program 

stretnutia 

1. 09.2019 3 hod. 
Význam exkurzií a vychádzok vo 

vyučovaní prírodovedných 

predmetoch.  

- Rozdelenie 

- Realizácia 

- Vyhodnotenie 

efektívnosti 

2. 09.2019 3 hod.  Integrované tematické vyučovanie 

v prírodovedných predmetoch. 

- Východiská 

- Praktické postupy 

- Zhodnotenie práce 

3. 10.2019 3 hod. 
 DOČ - Detská odborná činnosť – 

príprava školskej konferencie. 

- Výber prác 

- Rozbory prác 

4. 10.2019 3 hod. 
 DOČ - Detská odborná činnosť – 

príprava školskej konferencie. 

 - Príprava konferencie 

- Dokumentácia 

5. 11.2019 3 hod. 
 Úrovne prírodovednej gramotnosti 

žiakov základnej školy. 

 – viac gramotní žiaci 

-   menej gramotní žiaci 

6. 11.2019 3 hod. 
Problémové úlohy a vyučovanie 

v prírodovedných predmetoch. 

- Triedenie 

- Rozbor 

- Závery 

7. 12.2019 3 hod. 
 Prírodovedné predmety a ochrana 

zdravia a životného prostredia. 

- PG 1. stupeň 

- PG 2. stupeň 

8. 12.2019 3 hod.  Hry s prírodovedným zameraním. 

- V prírode 

- V triede 

- V telocvični 

- Na dvore 

9. 01.2020 3 hod.  Zážitkové učenie v prírodovedných 

predmetoch. 

-  Teoretické 

východiská 

- Praktické závery 

10. 01.2020 3 hod. 

Význam pamäťového učenia 

v niektorých témach 

prírodovedných predmetov. 

- Vhodnosť 

- Výber 

- Využitie 

Školský rok 2019/2020 

2. polrok – 02.2020 – 06.2020 

por. číslo 

stretnutia 

termín 

stretnutia 

dĺžka 

trvania 

stretnutia 

téma stretnutia 
rámcový program 

stretnutia 

1. 02.2020 3 hod. 

Rozbor sprístupnených úloh 

medzinárodnej štúdie PISA v oblasti 

prírodovednej gramotnosti. 

- Úlohy pre 1. stupeň 

- Úlohy pre 2. stupeň 

- Rozdiely a spojitosti 

2. 02.2020 3 hod. 
Grafy a tabuľky vo vyučovaní 

prírodovedných predmetov. 

- Tvorba grafov 

a tabuliek 

- Využitie 

3. 03.2020 3 hod. 

Výsledky medzinárodných štúdií – 

spätná väzba pre prírodovedné 

vzdelávanie. 

-  Úlohy pre 1. stupeň 

- Úlohy pre 2. Stupeň 

- Rozdiely a spojitosti 

4. 03.2020 3 hod. 

Mapovanie - myšlienkové mapy vo 

vyučovaní prírodovedných 

predmetov. 

- Tvorba, využitie 

- Printové 

- Elektronické 

5. 04.2020 3 hod. 
 TEDx ZŠ Sačurov – príprava tém, 

výber rečníkov. 

- Výber prác 

- Rozbory prác 

6. 04.2020 3 hod. 
 TEDx ZŠ Sačurov – príprava 

školskej konferencie. 

 - Príprava konferencie 

- Dokumentácia 

7. 05.2020 3 hod. 
 Práca s talentovanými žiakmi 

v prírodovedných predmetoch. 

- Školské súťaže 

- Predmetové 

olympiády 



                                                                                                                                                        

8. 05.2020 3 hod. 
Zhodnotenie práce klubu za 1. 

polrok.   

- Novinky na školskej 

webovej stránke  

e-knižnica zdrojov 

9. 06.2020 3 hod. Rozbor výstupov z klubu 
- Využitie vo 

vyučovacom procese 

10. 06.2020 3 hod. 
Interaktívne riešenia v oblasti 

prírodovednej gramotnosti 

- Podľa predmetov,  

- - podľa stupňov 

Školský rok 2020/2021 

1.polrok: 09.2020 – 12.2020 

por. číslo 

stretnutia 

termín 

stretnutia 

dĺžka 

trvania 

stretnutia 

téma stretnutia 
rámcový program 

stretnutia 

1. 09.2020 3 hod. 
Praktické cvičenia v prírodovedných 

predmetoch. 

- Pokusy 

- Interaktívne cvičenia 

2. 09.2020 3 hod. 
Príprava testových úloh zameraných 

na prírodovednú gramotnosť. 

- Podľa predmetov 

- Podľa stupňov 

3. 10.2020 3 hod. 
Medzinárodné merania TIMSS 

a PISA – rozdiely a zameranie na 

prírodovednú gramotnosť. 

-  Rozdelenie úloh 

- Porovnanie úloh 1. 

a 2. stupňa 

- Aplikácia poznatkov 

4. 10.2020 3 hod. Komplexné úlohy.   

5. 11.2020 3 hod. Bádateľské aktivity 

v prírodovednom vzdelávaní. 

-  Klasifikácia 

- Realizácia 

- Zhodnotenie 

6. 11.2020 3 hod.  Hry na internete s prírodovedným 

zameraním. 

- Rozdelenie 

- Realizácia 

- vyhodnotenie 

7. 12.2020 3 hod. 
Didaktické pomôcky vo vedeckom 

laboratóriu 

- klasifikácia 

- využitie 

8. 12.2020 3 hod. Zhodnotenie výstupov klubu 

- výstupy klubu a ich 

využitie vo 

vyučovacom procese 

- zhodnotenie činnosti 

klubu 

 

11. Vypracovali (meno, 

priezvisko) 

Marta Megyesiová, Jana Humeníková, Andrea 
Prokopová 

12. Dátum 10.01.2019 
13. Podpis  

 
 
 
 
 
 

14. Schválil (meno, priezvisko) Mariana Bančanská, riaditeľka školy 
15. Dátum 11.01.2018 
16. Podpis  

 


