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11. Manažérske zhrnutie: 
 

• Príprava tem. okruhov z predmetu slovenský jazyk a literatúra na ústnu maturitnú 
skúšku 

• Zhrnutie skúseností jednotlivých vyučujúcich z dištančného vzdelávania, kontrola 
plánov 

• Prezentácia Mgr.Ladislava Lörincza, Mgr. Dominiky Antalovej a Mgr. Gabriely 
Kratochvílovej na tému Nárečia … 

• Rozdelenie úloh na ďalšie obdobie 
 
 

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

• Stretnutie pedagogického klubu slovenského jazyka sa konalo online 

prostredníctvom MS Teams. V prvej časti sa vyučujúci podelili o doterajšie 

skúsenosti s dištančnou výučbou nieken predmetu Čitateľská gramotnosť, ale 

spolu s ostatnými vyučujúcimi, ktorí sa zapojili aj v rámci predmetovej komisie, 

so skúsenosťami s dištančného vzdelávania v rámci predmetu slovenský jazyk a 

literatúra.  

• Vyučujúci zhrnuli svoje vyučovacie hodiny, zhodnotili priebeh štvrťroka - plnenie 

tematických plánov, možnosti, ale i obmedzenia pri písaní slohových prác, či 

diktátov. Vyučujúci začali využívať možnosť vytvorenia pracovných skupín v 

rámci hodiny na MS Teamse - študenti túto možnosť vítajú, pretože aj 

prostredníctvom virtuálnej siete vypĺňajú vákuum sociálnych kontaktov. 

• Členovia klubu Mgr. Lörincz, Mgr. Antalová a Mgr. Kratochvílová si pripravili 

prezentáciu k novej téme Slovenské nárečia. Mgr. Lörincz odprezentoval 

pripravený materiál na tému Slovenské nárečia, v ktorej sa zameral na súčasť nášho 

národného bohatstva - územné nárečia. Okrem stručnej teórie si prichystal hudobné 

ukážky, textové ukážky, z ktorých vyplynuli otázky a úlohy pre študentov 

zamerané na ich čitateľské schopnosti. Po tejto prezentácii nasledovali práce 

ostaných kolegýň - v rámci pracovnej debaty odznelo ešte pár návrhov na zlepšenie 

danej problematiky. Tieto zlepšenia sa zakomponujú do prezentácie do termínu 

najbližšieho pedagogického klubu.  

• V poslednej časti sa pedagógovia zhodli, že na najbližšie stretnutie klubu si 

pripravia členovia opäť spoločnú prácu - téma Slávnostný prejav – Inauguračný 

prejav prezidentky SR.  



 

 

• Úlohy k budúcemu stretnutiu sú rozdelené nasledovne: spomenutý text z hľadiska 

zvukovej roviny a morfológie rozoberie Mgr. Kratochvílová, lexikálnu stránku 

prejavu rozoberie Mgr. Antalová a text zo štylistického hľadiska rozoberie Mgr.  

Lörincz. 

 
 
 
 
 



 

 

13. Závery a odporúčania: 

 
• Pedagógovia sa zhodli na vytvorení prezentácie z pripravených materiálov všetkých 

kolegov k téme Slovenské nárečia. 

• Úlohou všetkých vyučujúcich bude pripraviť materiál k téme slávnostný prejav podľa 

dohodnutého kľúča. 

• Vyučujúci budú aj naďalej zbierať materiál vhodný na rozvoj čitateľskej gramotnosti v 

súlade s plánom predmetu. 
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Prílohy: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

Printscreeny z MS Teams zo stretnutia PK 
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Pr ior i tná os: Vzdelávanie 

Špeci f ický cieľ :  1.1.1 Zvýši ť  inkluz ívnosť  a rovnaký prístup ku kval i tnému 

vzdelávaniu a z lepši ť výsledky a kompetencie  detí  

a  ž iakov 

Pr i j ímateľ:  Spojená katol ícka škola,  Farská 19,  949 01 Nitra  

Názov projektu:  Zvýšenie kval i ty  vzdelávania na Gymnáz iu sv. Cyri la  

a  Metoda v  Ni tre 

Kód ITMS projektu:  312011V634  

Názov pedagogického klubu:  5.6.1 .  Pedagogický klub s lovenského jazyka  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREZENČNÁ LISTINA 
 

Miesto konania stretnutia:  online prostredníctvom MS Teams 

Dátum konania stretnutia: 16.11.2020 

Trvanie stretnutia: od 14:00 do  17:00 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Antalová Dominika Prítomná 
prostredníctvom MS 
Teams-u 

Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

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

Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

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

Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

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

Gymnázium sv. Cyrila 
a Metoda v Nitre 

 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 


