
 

 

 

 

 

 

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 Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra 

4. Názov projektu Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu sv. 
Cyrila a Metoda v Nitre 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011V634 

6. Názov pedagogického klubu  5.6.1. Pedagogický klub slovenského jazyka 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 15.2.2021 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Farská 19, 
Nitra 

9. Meno koordinátora pedagogického klubu Mgr. Ladislav Lörincz 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 
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11. Manažérske zhrnutie: 

 
Stretnutie sa uskutočnilo onlinou formou kvôli  nepriaznivej  epidemickej situácii. 
Stretnutia sa zúčastnili všetci členovia pedagogického klubu. 

Program:  

1. Otvorenie a privítanie členov 
2. Informácie o literárnej súťaži Svätoplukovo kráľovstvo 
3. Práca s textom: Pani Rafiková -  Janko Jesenský  
4. Príprava literárnych materiálov na budúce stretnutie 

 
 
 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
 

Ad 1.) Mgr. Ladislav Lörincz otvoril stretnutie pedagogického klubu a privítal 
členov. 

 

Ad 2.) Mgr. Gabriela Kratochvílová informovala o propozíciách literárnej súťaže 
Svätoplukovo kráľovstvo, ktorú vyhlasuje UKF Nitra. Cieľom súťaže je povzbudiť 
národnú hrdosť, sebarelexiu národnej identity a  tvorivo rozvíjať kultúrne 
povedomie. Témy sú: Objavná výprava k misii solúnskych bratov, Podoby 
hrdinstva(hrdinov) vo Svätoplukovom kráľovstve, Svätoplukovo posolstvo do 
dnešnej  pandemickej doby.  

 

Ad 3.)  Na prácu s literárnym textom  pripravila Mgr. Alica Vontorčíková text Janka 
Jesenského, predstaviteľa slovenského literárneho realizmu v humoreske Pani 
Rafiková.  Janko  Jesenský strháva masky   z tvárí falošných a pokryteckých ľudí. 
Vykresľuje malomeštiactvo, obmedzenosť , zlomyseľnosť a egoizmus ľudských 
karikatúr v podobe pani Rafikovej. Autor používa vynikajúcu zbraň pri poukazovaní 
na tieto nešváry v spoločnosti  - humor a smiech. Žiaci v texte objavujú myslenie 
a morálku obyvateľov malomestského prostredia Ľanového. Výber tohto textu bol 
cielený  na vnímanie etických zásad a pestovať v žiakoch správne morálne 
povedomie. V texte  interpretujú mravné skutky postáv, konfrontujú ich a vysvetľujú 
situácie morálneho konfliktu. Identifikujú vzťahy, príčiny a dôsledky správania sa 
hlavnej  postavy. 

V koncepcii  jednotlivých zadaní  sme dbali na kognitívne procesy pri riešení úloh, 
zároveň sme využili  metódu INSERT pre efektívne čítanie a myslenie: zapamätanie, 
porozumenie, aplikácia, syntéza(hodnotenie), tvorivosť.  V úlohách sme sa zamerali 
najmä na náročnejší stupeň práce s textom, na uvažovanie a hodnotenie, kde žiaci 



 

 

uvažujú a hodnotia obsahovú i formálnu stránku textu, dokážu vyjadriť svoj postoj 
na základe platných etických noriem, vedia vysvetliť funkciu použitých jazykových 
prostriedkov  aj autorský zámer, posolstvo a zmysel literárneho textu. 

 

Ad 4.) Členovia pedagogického klubu sa dohodli na zbieraní zaujímavého literárneho 
materiálu, najmä poviedkovej tvorby  slovenských i svetových autorov.  

  
 



 

 

 

13. Závery a odporúčania:  

 Členovia pedagogického klubu sa dohodli na zbieraní  zaujímavého literárneho 
materiálu, najmä poviedkovej tvorby  slovenských i svetových autorov.  
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu              

 

 

Priori tná  os: Vzdelávanie 

Špecif ický c ieľ: 1.1.1 Zvýšiť  inkluzívnosť a  rovnaký prístup ku 
kval i tnému vzdelávaniu a  z lepšiť výsledky a  kompetencie  
det í  a  žiakov 

Pri j ímateľ: Spojená katol ícka škola ,  Farská 19, 949 01 Nit ra 

Názov projektu: Zvýšenie  kval ity vzdelávania na  Gymnáziu sv.  Cyri la  
a  Metoda v Nit re 

Kód ITMS projektu: 312011V634  

Názov pedagogického klubu: 5.6.1. Pedagogický klub slovenského jazyka  

 

PREZENČNÁ LISTINA 
 

Miesto konania stretnutia:  online prostredníctvom MS Teams 

Dátum konania stretnutia: 15.2.2021 

Trvanie stretnutia: od 14:00 do  17:00 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Kratochvílová Gabriela Prítomná prostredníctvom 
MS Teams-u 

Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

2. Mgr. Lörincz Ladislav Prítomný prostredníctvom 
MS Teams-u 

Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

3. Mgr. Vontorčíková Alica Prítomná prostredníctvom 
MS Teams-u 

Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

 


