
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce 

3. Prijímateľ Stredná odborná škola poľnohospodárstva a 

služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice 

4. Názov projektu Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a jeho 

prepojenie s praxou na Strednej odbornej škole 

poľnohospodárstva a služieb na vidieku Levice 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011ACD4 

6. Názov pedagogického klubu  Klub prírodovedeckej gramotnosti - dobrý učiteľ 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 23.10.2020 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Stredná odborná škola poľnohospodárstva a 

služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice 
9. Meno koordinátora pedagogického klubu  
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
 

 

11. Manažérske zhrnutie: 
Dnešnou hlavnou témou stretnutia klubu bola „Environmentálna výchova a jej implementácia do 

medzipredmetových vzťahov v tematických celkoch jednotlivých predmetov“. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1. Úvod 

2. Hlavná téma stretnutia: 

a) Environmentálna výchova a jej implementácia do medzipredmetových vzťahov. 

b) Metódy implementácia environmentálnej výchovy: 

-riadený rozhovor,  

-práca s textom, riešenie praktických úloh, 

-hry, súťaže. 

3. Diskusia 

4. Záver 

 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia:  

1. Úvod 

Predseda klubu privítal členov na dnešnom stretnutí, oboznámil ich s programom a hlavnou témou 

stretnutia. Na základe prezenčnej listiny možno skonštatovať, že stretnutia sa zúčastnili všetci členovia 

klubu. 

 

 

2. Hlavná téma stretnutia 

Na stretnutí bola prednesená hlavná téma „Environmentálna výchova (EV) a jej implementácia do 

medzipredmetových vzťahov v tematických celkoch jednotlivých predmetov.“ Predseda klubu 

predniesol pripravené materiály týkajúce sa danej témy. Začal s vysvetlením podstaty 



environmentálnej výchovy, ktorá vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov 

medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Aby žiaci dokázali aktívne 

pristupovať k efektívnej ochrane a udržateľnému stavu životného prostredia, musia pochopiť globálne 

problémy. Aby tieto problémy pochopili zo širšieho pohľadu, je potrebné prepájať, upevňovať 

a rozširovať ich vedomosti a zručnosti a upozorňovať ich na vzájomné súvislosti. Vhodnými 

vyučovacími predmetmi na implementáciu EV môžu byť napríklad anglický jazyk, matematika, 

biológia a podobne. Ďalej predseda klubu pokračoval s definíciou vhodných metód na implementáciu 

EV do jednotlivých predmetov. Ako mimoriadne vhodnú tému označil riadený rozhovor – ktorý by 

mal pedagóg využiť na vyzdvihovanie dôležitosti ochrany životného prostredia a prírody. Ďalej 

popísal ďalšie vhodné metódy ako práca s textom, kde pedagóg volí na prácu texty 

s environmentálnou tematikou alebo riešenie praktických úloh, pri ktorých sa študent dopracúva 

k novým vedomostiam. Pri medzi predmetových vzťahoch je dôležité zakomponovať rôzne ďalšie 

aktivity, ktoré majú environmentálny rozmer, vhodnou formou je aj súťaž alebo hra, ako napríklad hra 

súvisiaca so separovaným zberom. Mnohé z týchto metód majú aktivizujúci charakter a vedia primäť 

žiakov k vyššej angažovanosti počas vyučovacích hodín.   

 

 

3. Diskusia 

Po prednesení hlavnej témy otvoril predseda klubu diskusiu. V rámci diskusie členovia riešili 

možnosti využitia environmentálnej výchovy vo svojich predmetoch. Členovia klubu si vzájomne 

vymieňali spôsoby, akými environmentálnu výchovu vnášajú do tematických celkov. 

 

4. Záver 

 

V záverečnej časti prijali prítomní členovia závery stretnutia, ktoré sú uvedené v 13. bode Správy o 

činnosti pedagogického klubu. Predseda klubu oboznámil členov s témou budúceho stretnutia - 

„Začlenenie žiakov so ŠVVP do výchovno – vzdelávacieho procesu“ a požiadal ich o prípravu k 

diskusii k predmetnej téme.    

13. Závery a odporúčania: 
 

Po diskusii sa členovia klubu zhodli, že je potrebné environmentálnu výchovu začleniť do predmetov 

aj počas dištančnej výučby a dostali úlohu častejšie používať environmentálne materiály v rámci 

svojich vyučovacích hodín. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 

18, Levice  

Dátum konania stretnutia: 23.10.2020 

Trvanie stretnutia: od.16:00.hod do..19:00..hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Lívia Marčeková  SOS PaSV Levice 

2. Mgr. Jaroslava Lehotkaiová  SOS PaSV Levice 

3. Mgr. Jaroslav Horňák  SOS PaSV Levice 

4. Ing. Gabriela Kováčová  SOS PaSV Levice 

5. Ing. et Ing. Emil Szekera  SOS PaSV Levice 

6. Ing. Ján Prišták  SOS PaSV Levice 

7. Mgr. Natália Guseva  SOS PaSV Levice 

 



 


